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MOBILT AKUTTEAM, UPPDRAGSBESKRIVNING  
  

Mobilt akutteam är ett bilburet team bestående av en läkare och en/två sjuksköterskor som utgår 
från medicinska akutmottagningen/CSK.  Vi ska betraktas som en förlängning av akuten, men även 
som ett alternativ till vård på medicinsk avdelning om patienten som vi bedömer tillfälligt behöver en 
högre vårdnivå. Det innebär att vi har möjlighet att bedöma, initiera och fullfölja slutenvård men i 
hemmet. 

Mobilt akutteam genomför samma provtagning som på akuten och nyttjar CSK möjlighet till snabb 
radiologi och konsultstöd från andra specialiteter som övriga läkare på akuten. Skillnaden är att vi gör 
det i hemmet, för patienter som är sköra och som, ur ett helhetsmässigt hälsoperspektiv, försämras i 
sitt allmänna tillstånd av att ligga och vänta på akuten/vårdas på vårdavdelning. I de få fall där vi inte 
kunnat undvika inneliggande vård har vi kunnat direktinlägga patienten på avdelning, så att 
patienten slipper vänta på akuten.  Vi är också tillgängliga för snabba uppföljningar av patienter som 
bedömts på akuten, mottagning på CSK eller som vårdats inneliggande. 

Patienterna som vi vänder oss till är i allra flesta fall äldre och multisjuka, men kan också vara sköra 
ur andra perspektiv, exempelvis bära på en kronisk börda. Vi ser också ett behov av en enhet som 
mobilt akutteam föreligger för patienter som bör få en snabb läkarbedömning men där primärvården 
inte mäktar med tidsmässigt. Tidigare har dessa patienter hänvisats till akuten, men här kan vi göra 
en insats. Mobilt akutteam ska inte tacka nej till att bedöma patienter i andra fall än dessa: 

- Om patienten är inskriven i Mobilt resursteam ska patienten primärt bedömas av sin PAL på 
Mobila resursteamet. Om patientens ansvarige läkare inom primärvården själv vill bedöma 
patienten ska Mobilt akutteam inte heller anta sig ärendet annat än om primärvårdsläkare/ 
PAL på resursteamet önskar vår hjälp.  

- Om vi av tidsmässiga skäl inte hinner bedöma en patient så snabbt som vi tycker är 
patientsäkert. Vi har i regel möjlighet att anta 6–8 patienter per dag.  

- Om det föreligger andra skäl till att vårt arbete inte kan föras på ett patientsäkert sätt. Detta 
gäller exempelvis om vi kontaktas om en patient som bedöms behöva högre vårdnivå en 
fredag, eftersom vi inte har möjlighet att följa patienten under helgen. I enskilda fall kan dock 
detta lösa sig, så det lönar sig att alltid att prata med teamet och diskutera.  

 

Vi ska inte konkurrera med de redan inarbetade befintliga mobila teamen eller med primärvården. 
Däremot får man gärna se oss som en resurs, exempelvis om man önskar intravenös behandling av 
någon form, eller om man av tidsmässiga skäl inte hinner titta på/bedöma en patient.  

Vårt arbete bygger på att vi gör en punktinsats, således bär vi inte ett PAL:skap för patienten. 
Målsättningen är att en patient ska vara inskriven hos oss i max 2 veckor, men denna tid kan 
förlängas utefter varje individuellt patientfall.  

Vår styrka ska vara tillgänglighet, och att vi ska kunna vara på plats så snart som möjligt. Därför tar vi 
enbart emot patientförfrågningar via telefon eftersom skrivna remisser riskerar att hamna mellan 
stolarna. Detta då vi oftast är på resande fot. Det gör också att vi kan fungera som ett medicinskt 
stöd för våra samarbetspartners.  



Slutligen ska poängteras att vårt arbete ska underlätta hälsa och livskvalitet för patienterna. En 
patient ska inte förvägras besök på akutmottagningen eller vård inneliggande på avdelning om 
patienten själv så önskar detta.  

Mobilt akutteam ska vara direkt tillgängliga för bedömning, vård eller medicinskt beslutstöd primärt 
för följande enheter:  

- RV sköterska   
- Bedömningsbilen 
- Ambulansen 
- Sköterskor i kommunen 
- CSK/ akutmottagningen/andra mottagningar/vårdavdelningar 

Vårt upptagningsområde är primärt Karlstad och Hammarökommun men vi accepterar patienter 
från kranskommuner när vi har tidsutrymme för detta.  

 

Arbetstider: 8.00-17.00 

Telefonnummer: 072-462 58 80 

 

 

Ulrika Svensson, specialistläkare, Medicinklinken/CSK 

Ulrika Nilsson, verksamhetschef Akutkliniken 


