
MobiMed - ett modernt verktyg i utvecklingen mot god och nära vård!
Den svenska sjukvården är i förändring. Enligt utredningen ”God och nära vård”, behöver vi i allt större utsträckning 
kombinera existerande och beprövad teknik och kompetens med nya innovativa lösningar för att möta framtidens vård-
behov. Det betyder att vi snart kommer att se en mer avancerad hemsjukvård, där primärvården tar ett större ansvar 
som den sammanhållande parten, samtidigt som samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän ökar. Idag finns 
redan exempel på flera platser, bland annat i Region Örebro och i Region Jämtland-Härjedalen, där detta arbetssätt 
utprovas. Målet är att få patienterna att må bättre, känna en större trygghet och möjliggöra en tidigare vårdinsats så att 
de inte i onödan ska behöva söka akut sjukvård, eller bli inlagda på sjukhus. Ortivus MobiMed erbjuder en modern digital 
lösning som möjliggör detta för primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

En komplett lösning för vård 
på distans 

MobiMed, som sedan 20 år tillbaka  
använts i den prehospitala vården, har nu 
anpassats för att på bästa sätt stödja den 
växande distansvården.

Nu kan MobiMed enkelt tas med vid  
exempelvis hembesök av hemsjukvården, 
mobila team eller bedömningsbilar. På 
plats tas EKG samt vitala parametrar 
som blodtryck, saturation och temperatur 
m.m. samtidigt som data i realtid delas till  
patientjournalen. Under hembesöket finns 
även möjlighet för realtidskommunikation 
med läkare som på distans kan följa alla 
vitalparametrar under pågående bedöm-
ning samt ge konsultation. 

Möjlighet ges att även möta patienten 
digitalt med ett videomöte samtidigt som 
monitoreringen sker men också där man 
kan bjuda in trepartssamtal med tolk, an-
hörig eller annan vård/omsorgs personal.

Tjänsten MobiMed kan levereras både som  
installation i vårdgivarens egen servermiljö 
eller som hostingtjänst.

Förändringsstöd/ 
implementering 

Vi finns med som stöd från första tanken 
kring nya arbetssätt och digitala verktyg 
till en ny vardag.

För att på ett enkelt och tryggt sätt imple-
mentera systemet i det dagliga arbetet 
görs en genomgång av verksamheten  
tillsammans med nyckelpersoner från  
organisationen. Vi presenterar arbetssättet 
och det praktiska användandet av  
MobiMed. 

Utifrån era behov kan vi sedan hjälpa 
er med allt ifrån nyttokalkyler, process-
kartläggningar, förändringsstöd, projekt- 
ledning och utbildning. 

När verksamheten är mogen konfigure-
ras och installeras MobiMed och sedan 
kan arbetet mot en god och nära vård  
fortgå.

Projektet övergår sedan till förvaltning 
och support. Tillsammans arbetar vi med  
kontinuerlig uppföljning och vidare- 
utveckling. 

MobiMed - Patienten i  
centrum av vården 

• Vårdtagare och närstående ges
möjlighet till ökad delaktighet vid både 
vårdtillfället och vid uppföljning

• Ett optimerat nyttjande av teknologi och
digitalisering frigör resurser för kontinu-
itet i läkarkontakter och uppföljningar

• Modern teknik stödjer en obruten vård-
kedja och utgör en innovativ lösning för 
”God och Nära vård”

• Skapar förutsättningar för säker och 
jämlik vård oavsett geografi och de-
mografi

• Oberoenda av avstånd skapar 
MobiMed möjlighet till effektivare  
resursanvändning genom realtids- 
kommunikation med specialist på 
distans. 

• Med automatisk överföring av patient-
data mellan vårdinformationssystem 
kan vitalparametrar och journaldoku-
mentation hanteras helt elektroniskt 
genom hela vårdkedjan.



Handhållen datorenhet
Mätenhet M531
Batteri för M5xx
Extra batteri för M5xx
SmartLead 10 ledd 200 cm M5xx EU EKG-kabel
NIBP-kuff vuxen 23-33cm (5st)
NIBP-kuff vuxen stor 31-40cm (5st)
NIBP-kuff barn 12-19cm (5st)
NIBP slangadapter 1,5m for ST cuffs with male slip leur
LNCS DCI, Vuxen Återanvändbar SpO2-sensor, 3ft, 1st,  
Masimo
SpO2 mätenhet M5xx / uSpO2

MobiMed CS-1 primärvård inkl. laddare
MobiMed licens ePR och Monitorering
MobiMed installation och konfigurering
MobiMed utbildning (1 dag)
Verksamhetskonsultation (1 dag)

Specifikation distansmonitoreringspaket

Månadshyra baspaket: 4650 SEK

Mobilkommunikation 5GB per månad 112 SEK / mån
Serverdrift med 100GB lagringsutrymme 1 351 SEK / mån

Option kommunikation och serverdrift

Careplattform videosamtal 500 SEK / mån
Mobilkommunikation 50GB / mån 369 SEK / mån
Integration gentemot Cambio Cosmic 450 SEK / mån
Integration gentemot befolkningsregistret 180 SEK / mån
Bexen Cardio AED 100 210 SEK / mån

Övriga optioner


