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132 000 invånare

12% av Sveriges yta



Varför inte 
psykiatriambulans?

Regionen täcker 12%(!) av 

Sveriges yta

- Ca 1 larm/dygn som SOS-

alarm bedömer som

psykiatrilarm

• MEN.. Kan vi skapa underlag

för Psykiatriambulans?

• Vad har vi sökt pengar för?



Vad är ett bakre stöd?

 Någon som ambulanssjuksköterskan kan ringa 
för råd och stöd i situationer där man är osäker 
på om man tänker rätt

 Vanligtvis så finns det två olika lösningar vid 
konsultation av bakre stöd

– Generella diskussioner om situationen, dvs 
hur brukar man tänka runt de här patienterna.

– Råd eller beslut om vidare handläggning för 
just den patienten som 
ambulanssjuksköterskan ringer om. (känd 
patient eller tryggt bakre stöd).



Hur fungerar tekniken?

 Skype, teams räknas inte som säkra nog för patientmöten.

 Eget videosystem som är helt och hållet inom regionens brandväggar

 Utvecklas som en integrerad del av ambulansens journalsystem.

 Mottagaren av video kan ta emot på webbplats, mobil eller surfplatta

 Innehåller även stöd för meddelanden, ordinationer och möjlighet att se 

patientjournalen i realtid samt beräknad ankomsttid.

 Förutom bakre stöd inom psykiatrin så förväntas vinster inom division Nära Vård 

med lösningen, dvs en ringar på vattnet effekt.





Vilka hinder?

 Täckning, glesbygd innebär täckningsproblem.

 WIFI, vi har fått kämpa med att utveckla ett wifi som tål att åka in och ur täckning

och då starta om uppkopplingen.

 Brandväggar, ny videoserver, eget APN

 Inte ännu en extra dator, systemet måste få plats i vår befintliga hårdvara.
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 Med de långa avstånd som vi har så 

tror vi att nyttan med att slippa långa 

transporter för patienterna överväger 

det eventuella tapp i kvalitet som man 

får med att träffa personalen på 

psykiatrin fysiskt.

 För personalen på psykiatrin är det en 

stor vinst att kunna handlägga 

ärenden via video eftersom de fysiska 

besöken innebär betydligt mer jobb.

Är det värt mödan med införande av telemedicin?



Efter bedömningen?

 Ca 30% av ambulanssjukvårdens patienter hänvisas till annan vårdnivå eller 

egenvård.

 Journal finns i Cosmic, som en sammanfattning och en länkad fullständig PDF i 

slutet av sammanfattningen.

 Tanken är att detta ska generera färre patienter som behöver åka in till sjukhus. 

Vi finner andra vägar för psykiatri kontakten för patienterna. - Vad finns för 

resurser på orten, ex PSE?

 Nya arbetssätt kommer bli lättare att utveckla i vår nya organisation?





Kontaktuppgifter

Andreas Hedenfalk  andreas.hedenfalk@regionjh.se

Rikard Sahlin rickard.sahlin@regionjh.se


