Vi levererar mobila diagnostiklösningar.
Patientnära, snabbt och kostnadseffektivt.

Vårdmobilens koncept bygger på att snabbt och
enkelt kunna förstärka sjukhus och vårdcentraler med
mobil diagnostikteknik efter behov.
Antingen genom att ofta förflytta en fullt utrustad
mobil diagnostikenhet mellan olika förberedda
platser, så att samma enhet kan merutnyttjas på flera
platser. Eller genom att snabbt kunna ge ett sjukhus
eller en vårdcentral med begränsat utrymme
kapacitetsförstärkning under en längre period.

Med mobila diagnostikenheter kan vi erbjuda vården
en mer kostnadseffektiv, flexibel och patientnära
diagnostiklösning.

Vårdmobilens mobila diagnostikenheter kan delas upp i två olika användningsområden:

Semimobila enheter – för längre perioder – flyttas sällan
• Moduler som dockas ihop med sjukhus eller VC under en längre period, t ex vid snabbt
behov av kapacitetsförstärkning eller vid en ombyggnation
• Billigare och snabbare att komma igång jämfört med konventionellt platsbygge - och
upphandlas av leverantören av diagnostiktekniken
• Enklare förberedelser, projektering, mark och grundläggningsarbeten
• Kan återanvändas på andra platser och för andra ändamål = klimatsmart och
kostnadseffektivt

Fullmobila enheter – för kortare perioder – flyttas ofta
•

Trailers eller moduler som flyttas ofta mellan olika sjukhus eller VC inom ett närområde
och står uppställda några dagar eller veckor enligt ett schema på förberedda platser

•

Möjliggör patientnära diagnostikundersökningar även på mindre orter och i glesbygd.
Kombinerat med telemedicin flyttas diagnostiken närmre patienterna, vilket
minimerar såväl remisser och persontransporter

•

Gör det möjligt för ett antal sjukhus och VC att dela på kostnaderna för diagnostiktekniken. Den mobila enheten kan stå vid ett sjukhus under en schemalagd period för
att sedan flyttas till nästa plats. Detta är kostnadseffektivt, flexibelt och klimatsmart.

Diagnostikmoduler – flexibla, lätta att installera och återanvända
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Diagnostikmoduler innebär nya möjligheter för diagnostiken
•

Vårdmobilens diagnostikmoduler är temporära flyttbara lokaler som är
anpassade, inredda och utrustade för olika typer av diagnostiktekniska
undersökningar.

•

Modulerna (standard 55 kvm) kan byggas ihop i olika formationer och bilda
55, 110, 165 kvm, osv. Tillsammans med anslutningsmodul/väntrum, som kan
vara mindre och anpassas efter lokala behov, kan de dockas ihop med
sjukhuset eller VC.

•

Modulerna är konstruerade i en stark sandwichkonstruktion (stålplåt, isolering,
stålplåt) för största flexibilitet. Vi kan också lägga in bly i konstruktionen för att
integrera avskärmning för t ex CT, röntgen, m.m. Modulerna kan också
isoleras med annat strålskydd.

•

Modulerna är anpassade till sjukhusens krav avseende brandsäkerhet,
K-värde, ventilation och ljudisolering. De är byggda enligt de kvalitetskrav
svensk vård har.
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Mammomodul 55

Sjukhuskorridor

150 kvm MR-avdelning levererad på 6 månader
•

Bilderna och skissen visar en modullösning med två MR-enheter på vardera 55 kvm, med
anslutande manöverrum, teknikrum och en anslutningsmodul på 40 kvm med bl a väntrum.
Modulerna lyftes in och installerades på en innergård på SKAS på en vecka. Totalytan, inkl.
anslutningsmodul, är 150 kvm.

•

Modulerna är i det närmaste helt klara då de ställs på plats för att kopplas ihop med
sjukhuset alternativt vårdcentralen.

•

Med Vårdmobilens moduler går det betydligt enklare och snabbare att komma igång.
Leveranstiden är ca 6 mån från produktionsstart. Installationstiden på sjukhuset är ca 2-3
veckor. Det innebär ett minimum av störningar för intilliggande vård, jämfört med
konventionellt platsbygge.

•

Med modullösningar blir det mindre projekteringsarbete, enklare mark- och
grundläggningsarbeten, rationellare produktion och kortare byggnationstid på sjukhuset.
Det gör att det går snabbare, blir billigare och innebär också en möjlighet till
återanvändning på annan plats.

SKAS NYA MR-MODULER

Bilden visar ingång till anslutningsmodulen från röntgenavdelningens korridor på SKAS.

Manöverrum med dubbla arbetsplatser mot respektive undersökningsrum.

Anslutningsmodul/väntrum med omklädningsrum och ingång till manöverrum.

Ett av de två MR-rummen.

Diagnostikmodul 110 – för PET/CT (2 moduler)
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Fördelar fullmobila enheter, t ex. Mammomobil 40
• Mycket snabb och enkel förflyttning mellan förberedda
platser enligt en plan.
• Kräver något mindre uppställningsplats än modulen
• Patientnära, speciellt till glesbygd

Fördelar semimobila enheter, t ex. Mammomodul 55
• Ni får 55 kvm yta istället för 40 kvm
• 30 cm instegshöjd (ökar tillgängligheten och minimerar
behovet av handikappsramp)
• Ingen besiktigning krävs eller ingen service av bromsar,
hydraulik, däckslitage, etc
• Det känns mer som en lokal än ett fordon
• Livslängd > 20 år

Diagnostikmobil 70

kan komplettera vårdcentraler/sjukstugor med röntgen, ultraljud, screening, mammografi, m.m.

Integrerat med telemedicin
minskas patientresor och
transporter. Sjukhusen avlastas
och snabbare diagnos och
behandling kan levereras lokalt.
Diagnostikmobilen kan ställas
upp och fungera fristående eller
dockas till fast vårdcentral.

Simulatormobil 70 för utbildning

Utbildning och träning på modern medteknik,
t ex med hjälp av operationssimulator (se bild),
kan också utföras mobilt.

Mammomobil 40

Mobil mammografi, med goda utrymmen för bra funktion och arbetsmiljö.
För snabb och enkel förflyttning mellan förberedda platser enligt en plan.
Nya Mammomodul 55 - 15 kvm större och placerad i marknivå för enklare insteg och entré.
Se mer under Diagnostikmodul 55.

AstraZeneca
(Expomobil 70)
Under en 3-årsperiod står AstraZenecas Hjärtbuss vid
olika sjukhus runt om i VG-regionen för att diagnostisera
personer med hjärtflimmer.
Trailern inreddes med rum för ultraljud, cykeltest, labb,
personalrum, väntrum och toalett. Allt ställs upp på
ca 1,5 timme.

Sammanfattning av fördelar och möjligheter med mobil diagnostik
Semimobila lösningar – för längre perioder
• Billigare och snabbare att komma igång jämfört med platsbyggt - och upphandlas av leverantören av diagnostiktekniken
• Enklare förberedelser, mark och grundläggningsarbeten och byggnation på plats
• Minimalt med störning vid installation
• Kan återanvändas på andra platser och för andra ändamål = klimatsmart och kostnadseffektivt
Fullmobila lösningar – för kortare perioder
• Mer kostnadseffektivt och klimatsmart – då såväl lokal som dyr diagnostikteknisk utrustning kan merutnyttjas och återanvändas på flera platser
• Patientnära – då avancerade diagnostiska undersökningar även kan genomföras på mindre orter och i glesbygd
• Minimerar såväl remisser som väntetider och långa persontransporter, då diagnostiken med hjälp av telemedicin kan klaras av lokalt
• Mycket flexibelt, lätt att flytta och återanvända där behov uppstår

Hur ser samarbetet ut mellan Vårdmobilen
och leverantören av diagnostikteknik?
Vårdmobilen erbjuder diagnostikmodulerna i samarbete med
de ledande leverantörer av den diagnostiktekniska utrustningen.
Det förenklar upphandling, leverans och slutinstallationer samt
säkerställer den totala leveranskvaliteten.
Vi säljer eller hyr ut våra mobila diagnostikenheter endast
genom leverantörerna av diagnostikteknik.
Vårdmobilen är en del i projektgruppen, från början till slut,
och tar hela ansvaret för den mobila delen. Leverantören av
diagnostiktekniken ansvarar för sin del. Tillsammans erbjuder vi
vården en komplett mobil diagnostiklösning.

Kunskap baserat på 30 års erfarenhet från över 400 mobila projekt.

Vårdmobilen AB utvecklar, projekterar och levererar mobila diagnostikenheter och skapar större tillgänglighet
och nya möjligheter att enkelt och kostnadseffektivt nå ut med den senaste diagnostiktekniken till områden
där kapaciteten behöver förstärkas. Genom att merutnyttja dyrbar medicinsk utrustning och optimera
kapacitetsutnyttjandet, kan vi möjliggöra patientnära, högkvalitativ diagnostik på ett mycket flexibelt och
kostnadseffektivt sätt.
Förutom uthyrning och försäljning av den mobila diagnostikenheten hjälper vi också till med projektering,
transporter, hantering, service och underhåll av den mobila enheten. Tillsammans med leverantörerna av
diagnostiktekniken bildar vi ett team som möjliggör kvalitets- och leveranssäkrade diagnostikenheter.
Vi säljer eller hyr ut våra mobila diagnostikenheter endast genom leverantörerna av diagnostikteknik.

Vårdmobilen AB är ett systerbolag till Expomobil AB med 30 års erfarenhet och kunskap från över 400 mobila
projekt. Med 10 års erfarenhet av mobila vårdlösningar har vi idag en unik kompetens inom detta område.

+
Utveckling och projektering
av mobila lösningar

Produktion och leverans,
samt installation av teknik,
ventilation, kyla, etc

Provuppställ och tester hos
Vårdmobilen i Stockholm
före leverans till sjukhus/VC.

Transporter, mobilhantering,
platslogistik, service/underhåll.

Samarbete med leverantör
av diagnostikteknik

För mer information om Vårdmobilen AB och våra mobila
diagnostikenheter, välkommen att kontakta oss.
Tfn 08-98 05 10, info@vardmobilen.se, www.vardmobilen.se

