
Saving vital seconds 



     

Välbeprövad

Med över är 30 års erfarenhet av kardiologi i nära samarbete med  
användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, den ledande lösningen för  
patientmonitorering och journalföring inom prehospital vård. Med MobiMed 
kan ambulanspersonal monitorera och behandla patienten ute i fält samti-
digt som patientdata och vitalparametrar delas till hela vårdkedjan i realtid.  
MobiMed ePR är skapad för en trygg och effektiv vård och är mer än ett 
journalsystem, det är också ett intuitivt beslutstöd med funktionalitet för  
masskadehantering. 

Tillsammans med våra användare utvecklar vi kontinuerligt  
MobiMed, för dagens och framtidens sjukvård.Modulär och skräddarsydd efter verksamhetens behov

Intuitivt och användarvänligt 

Realtidskommunikation genom hela vårdkedjan

Ett verktyg för beslutsstöd och dokumentation



I MobiMed ePR ingår ett heltäckande elektroniskt patientjournalsystem för 
dokumentation av behandling och händelser. Journalen följer strukturerade 
arbetsflöden och kan anpassas helt efter ambulansorganisationens riktlinjer. 
MobiMed bidrar till ökad patientsäkerhet, med ett integrerat beslutsstödsys-
tem, tillgång till patienthistorik och behandlingsriktlinjer. Realtidsdelning av 
data och tvåvägskommunikation effektiviserar arbetet och sparar tid i kritis-
ka situationer.  

Specialistens stöd ute i fält

MobiMed ePR
MobiMed Insights ger ambulanssjukvårdaren ett strukturerat arbetsflöde och stöd som 
förbättrar den kliniska beslutsprocessen. 

MobiMed Monitor
Med en total vikt på 2.5kg kan MobiMed monitor enkelt tas med ut i fält. MobiMed monitor 
mäter patientens vitala parametrar så som EKG, blodtryck och SpO2. Data från MobiMed 
överförs med automatik till journalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus 
kan istället läggas på patienten.

MobiMed AED-modul
Det är inte alltid en defibrillator behövs, men när den gör det så är det ofta avgörande. 
MobiMed AED-modul ger dig möjligheten att inhämta information från din AED.  

“Jag är glad att det hårda arbetet, tillsammans 
med NHS Digital, har resulterat i en lösning 
för ständiga förbättringar inom integrerad 

hälsovård.”

Luke Davie,  
NHS Digital Program Manager,  

Storbritannien 



Kommunikation genom hela  
vårdkedjan
Med ePR Connect baserat på HL7 FHIR kan MobiMed integreras med alla 
system och i realtid dela information med hela vårdkedjan. 

Att samtliga aktörer i vårdkedjan kan dela och ha uppdaterad information  
tillgänglig är avgörande för att minimera tidsförloppet, kunna göra rätt  
prioriteringar och i slutändan ge patienten bästa möjliga vård. Att patient- 
historik, beslutsstöd och vitala parametrar finns tillgängligt på distans, ger en 
tryggare och effektivare prehospital vård. 

Tack vare MobiMed kan stora mängder data samlas in och analyseras. Denna 
kan användas för uppföljning av vårdkvalitet och optimering av resurser inom 
organisationen. Även andra organisationer som polis eller socialtjänst kan ta 
del av anonymiserad data för att möjliggöra ett preventivt arbete. Incident response

Vid misstänkt allvarlig händelse finns stöd för 
sållningstriage. Mobimed följer då standard-
iserade arbetsflöden och rapportering från 
olycksplats. Det finns även en appllikation för 
Tjänsteman i Beredskap med realtidsdelning 
av data samt chatt och rapporteringsfuktioner.

Beslutsstöd och patienthistorik
Mobimed kan importera patientens tidigare 
vårdhistorik och har även beslutstödsmoduler 
för triagering och bedömning. MobiMed har 
standadiserade mallar för exempelvis stroke, 
och hjärtstopp. 

Behandlingsriktlinjer
MobiMed har en inbyggd modul för behandlings- 
riktlinjer som kan anvädas offline och enkelt 
uppdateras. Det finns även stöd för riktlinjer 
från tredje part. 

Telemedicin
Vitaldata, bilder och video delas i realtid och 
en chatfunktion möjliggör kommunikation med  
andra aktörer. 

MobiMed följer standardiserade formulär så 
som AMLS, PHTLS and ATLAS. För trygg  
informationshantering finns dynamiska obliga-
toriska fält och rimlighetskontroller.

Dokumentation

Business Intelligence
Med MobiMed BI finns möjligheten att  
samla, följa upp och analysera data. Det finns 
även rapporteringsverktyg och funktioner för 
fakturering.

Medicinmodul
MobiMed föreslår relevant medicinering i  
enlighet med angiven patientdata och bedöm- 
ning. MobiMed stödjer distansförskrivning av  
läkemedel samt läkemedelsinventering.
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