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OBS! Om du behöver justera 
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och välj 
verktyget ”Beskär” som dyker 
upp i menyn. 

Region Norrbottens MAE-enheter

• Får uppdrag av SOS Alarm via rakel-enhet.

• Åker med bil till patient.

• Samverkar alltid med ambulansen, kommer aldrig ensamma vid 

priolarm.

• Påbörja vård i hemmet ”nya tredje vårdformen.”

• Förhindra eskalering av akut situation.

• Bra bemötande.

• Arbetshypotes - Färre vårdintyg och färre inläggningar?

• Lösgör resurser till ambulans och polis.



OBS! Om du behöver justera 
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och välj 
verktyget ”Beskär” som dyker 
upp i menyn. 

Tillgång Wifi-uppkoppling
• Surfplatta med simkort, uppkoppling.

- Googlenavigering, färdbeskrivning från Psykiatrin till patient.

• Kopplar upp bärbar dator mot surfplatta, för anslutning  i bil.

• Tillgång till journalsystem, läsa in på ev. vårdplan/krisplan.

• Dokumentation i journal på plats eller i bilen.

• Boka in läkarbesök redan i hemmet,  lämna en tid och planering i handen för 

läkarbesök nästkommande vardag. Eller planera in för  fortsatt uppföljning.

• Mobiltelefon för telefonkontakt med SOS-dirigent, konsultation och få ordination av 

primärjour/bakjour. 



Videosamtal med primärjour/bakjour i Sunderbyn. 
Patient kan stanna hemma för en första läkarbedömning.



Fördel
Snabbt omhändertagande och möjlighet att träffa läkare.
Minskade  patienttransporter. 
Minskade patientväntetider.
Sömlös vård: Direktinläggning, eller fortsatt prehospital vård i hemmet.

Patientupplevelse
Tagen på allvar och kort vårdkedja.

Respons från läkare
Läkarna upplevde digitala besök som positiva, där de kunnat göra en bra bedömning.

”Viktigt att välja rätt patienter, som är positivt inställd till läkarbesök”. 

”Smidigt och bra för patienten när de kan skrivas in direkt på slutenvården i Piteå som inte 
bemannas fysiskt med läkare nattetid” 



Samverkanslarm 



Transport vid 112 samverkanslarm

36% av alla patienter har stannat kvar i hemmet 
med mobila akutteamet efter larm.

Patient stannar kvar
hemma

Ambulanstransport till
Sjukhus

Transport av Mobila
akutpsykiatriska

enheten

Polistransport till
sjukhus



Alla larm & uppdrag

48% av alla patienter har stannat kvar hemma
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Patient kan stanna hemma Transport alla
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Mobila team, ambulans & polis



Diskussion eller frågor?



För frågor kontakta

Sofi.enstrom@norrbotten.se


