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PICTA och Prehospital sjukvård

Incidentbedömning & prioritering

Incident

Call
taking

Prio/
”Triage”

Dispatch

Patientbedömning & vård
På plats
• Bedömning
• 1:a diagnos
• Prio/”triage"
• Behandling
• Dokumentation

Transport:
• Bedömning
Överlämning & avslut:
• Diagnos
• Dokumentation
• Prio/”triage"
"Nästa"
• Rapportering
• Behandling
vårdgivare
• Dokumentation
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Hur går det med nyttiggörandet av eHälsa/Digital Hälsa?
Mina slutsatser 2012 efter 25+ års erfarenheter från att försöka föra ut
eHälsa i olika sammanhang (prehospitalt, sjukvård i hemmet m.m.):
•

Nyttiggörandet av IT/eHälsa/Digital Health går för långsamt

•

Det är inte primärt ett teknikproblem utan ”något annat”

•

Kan man försöka ändra på detta?
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Projektet Metis (Vinnova, 2012) lade grunden för att etablera Prehospital ICT Arena 2015
Kan tankarna bakom Open Innovation och triple‐helix samverkan vara en väg framåt?
Aktörer involverade i projekt Metis
Vårdgivare etc.

Näringsliv

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

VGR Hälso & sjukv. avd.
VGR Reg. Utv.
VGR PKMC
VGR NU-sjukv – ambulans
VGR SKAS amb.sjukv
VGR-IT
VGR Prim.vård
Sahlgrenska Univ.sjukhuset
− Ambulanssjukvården
− Akutmottagningen, Östra,
Mölndal & Sahlgrenska
− BOIC
Gothia Forum
Fömed C
Region Skåne – amb.sjukv.
Uppsala läns landsting –
amb.sjukvård
Kronobergs läns landsting –
akut och amb.sjukvården
SLL – Amb.sjukv/SPCA

Triple-helix organisationer
• MedTech West
• SAFER
• Lindholmen Science Park/TUCAP

SOS Alarm
Medfield Diagnostics
Domitor Consulting
Aweria
Ortivus
SAAB
InterSystems
Siemens Healthcare
Intel Sverige
Caradigm
Volvo Technology
Falck
MedITeQ

Prehospital ICT
Arena
at
Lindholmen Science
Park

Akademi

Focus:
Care and eHealth

• Chalmers
− Signaler & System
− Tekn. ekon. & org.
• Högskolan Borås
− Ing.högsk
− Inst.vårdvet./PreHospen
• Linköpings Univ - KMC
• GU Handels – inst. Innov. &
entrepr.
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Prehospital ICT Arena (PICTA)
Mission: Promoting ICT and eHealth in prehospital care
(driva på nyttiggörandet av IKT och eHälsa i prehospital sjukvård)

•

Neutral non-profit samverkansarena; start på LSP 2015

•

Sjukvård, näringsliv, akademi, innovationsaktörer, m.m.
(30+ intressenter)

•

Främja innovation och nyttiggörande av ICT/e-hälsa inom
prehospital sjukvård, ett tydligt kommunicerat fokus!

•

Verktyg: kunskapsspridning (ex. Metis Forum), nätverkande,
projekt (”det goda exemplet”)

•

Finansiering: Västra Götalandsregionen + projektfinansiering
picta.lindholmen.se
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PICTA - personer
Kärnteam

Övriga
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PICTA – arbetsmodell

• Samla kompetenser
• Projektidentifiering
• Projektkreering

Kliniska
beslutsstöd

Fokusgrupper

Standards

Projekt

Post-Crash

•
•
•
•
•

Informationsgenerering
Informationsspridning
Nätverkande
Projektidéer
Projektuppföljning
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Exempel på projekt
•

PrehospIT; semantisk och teknisk interoperabilitet (avslutat)

•

ViPHS; videostöd i den prehospitala strokekedjan (pågående)

•

PreSISe; prehospital identifiering av sepsisrisk (pågående)

•

PreTest; Prehospital Testbädd (pågående)

•

Inn2Health; Samverkan Science Parks och SME (pågående)

•

TEAPaN; Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification
(ansökan)

•

Prehospital Arena; Vinnova Visionsdriven hälsa,
förberedelseprojekt (avslutat)

•

Mobile Health Care Arena – MoHCA; Vinnova Visionsdriven
hälsa, etableringsprojekt (ansökan)
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2020
2020
19
mars

picta.lindholmen.se
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Nästa steg för PICTA!
Resultat av förstudie inom Vinnova Visionsdriven Hälsa

Vi vill etablera den nationella samverkansarenan:

Mobile Health Care Arena
MoHCA
Mobile Health Care Arena skall ha PICTA som inspiration och erfarenhetskälla,
men ha mer uttalade nationella och internationella ambitioner för att långsiktigt
driva innovation och nyttiggörande inom det utökade området mobil sjukvård.
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MoHCA organisation - flexibilitet
Målet är att antalet noder skall växa över tid

”Kärnteamet” – Arenans motor

Nod X

Dialog mellan noder,
hub informeras

Ny nod 1

Nod VGR
Ny nod 2

Nav/Hub
PICTA

Nod Y

Ny nod 3
Nod Z
Nod kan vara nationell eller internationell
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MoHCA – parter
( Vinnova ansökan Visionsdriven hälsa 2019)
•
•
•
•
•
•

PICTA – projektledning och ansvar att driva arbetet
Innovationsnod VGR (Ambulansen Sahlgrenska universitetssjukhuset och
Prehospen vid Högskolan Borås)
Innovationsnod Jämtland/Härjedalen (Region JH genom e-hälsocentrum, FoUUverksamheten och primärvården)
Innovationsnod Uppland (Ambulansverksamheten och CRPF, Centrum för
Prehospital Forskning vid Uppsala universitet)
Innovationsnod Kronoberg (Ambulansverksamheten och CISA – centrum för
interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård vid Linnéuniversitetet)
Innovationsnod Blekinge (Ambulansverksamheten och Registercentrum Syd)

Fler som vill vara med?
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Exempel på projekt
•

PrehospIT; semantisk och teknisk interoperabilitet (avslutat)

•

ViPHS; videostöd i den prehospitala strokekedjan (pågående)

•

PreSISe; prehospital identifiering av sepsisrisk (pågående)

•

PreTest; Prehospital Testbädd (pågående)

•

Inn2Health; Samverkan Science Parks och SME (pågående)

•

TEAPaN; Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification
(ansökan)

•

Prehospital Arena; Vinnova Visionsdriven hälsa,
förberedelseprojekt (avslutat)

•

Mobile Health Care Arena – MoHCA; Vinnova Visionsdriven
hälsa, etableringsprojekt (ansökan)
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Nästa steg för PICTA!
Resultat av förstudie inom Vinnova Visionsdriven Hälsa

Vi vill etablera den nationella samverkansarenan:

Mobile Health Care Arena
MoHCA
Mobile Health Care Arena skall ha PICTA som inspiration och erfarenhetskälla,
men ha mer uttalade nationella och internationella ambitioner för att långsiktigt
driva innovation och nyttiggörande inom det utökade området mobil sjukvård.
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MoHCa - Utmaningen
 Den mobila sjukvården står inför stora utmaningar drivna av bl.a. ökande vårdbehov,
kvalitets- och effektivitetsmål, samt nya vårdmetoder och processer.
 Vårdomställningar drivs på regional och nationell nivå utifrån huvudlinjerna;
1. god och nära vård (Anna Nergårdh regeringsuppdrag m.m.)
2. mer högspecialiserad och centraliserad vård (SoS utredning m.m.)
3. Digitalisering (Vision eHälsa 2025 m.m.)
4. kvalitetsförbättring (nationella programområden (NPO) m.m.)

 Den mobila sjukvården är en viktig del av omställningsområdena, men fortsatt också
en verksamhet som skall kunna hantera stora olyckor och tillbud i ”oländig miljö”*
* Ref. SamSAR – oländig/utsatt miljö; långt från hälso- och sjukvård, exempel fjäll-, sjö- och flygräddning eller ”isolerade” öar

En möjlig generell nationell vision skulle kunna formuleras:
En god, jämlik och optimal sjukvård till alla
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MoHCA Fokusområden
– utmaningarna måste mötas multidisciplinärt
Tidskritiska akuta sjukdomar
Stroke

Trauma

Sepsis

Hjärtinfarkt

Psykisk
ohälsa

Sköra
äldre

Stor
skadeplats

Oländig
Miljö*

Vårdprocess

Digital Health

Medicin & vård
(Klinik & forskn.)
Grundteknik; Med-tek,
IT, pharma, biotek,m.m.
(produkt & forskn.)

* Ref. SamSAR – oländig/utsatt miljö; långt från hälso- och sjukvård, exempel fjäll-, sjö- och flygräddning eller ”isolerade” öar
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MoHCA - vision

En god, jämlik och optimal
mobil sjukvård till alla
- oavsett vårdbehov, plats och händelse.
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MoHCA mission

Vi skall:
driva den digitalisering som stödjer, och är en förutsättning för,
den mobila sjukvården och dess företrädare att över tid, och
inom den nationella visionen, genomföra sitt uppdrag med
högsta kvalitet och precision.
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Organisation
Vilka aktörer?

”Driftansvarig”

Projektparter

•

Drift: Plattform med domän och arena kompetens, ”PICTA”
(dvs LSP)

•

Projektparter: Aktörer som i ”projektet” delar ansvaret med
PICTA att nationellt driva och utveckla Arenan samt
generera och driva projekt.

•

Referensparter: Viktiga aktörer med kunskap och
trovärdighet att stötta Arenan men som ej är part i ansökan.

•

Övriga intressenter. Alla andra som vill vara med i arbetet
inom Arenan (jmf PICTA idag)

Referensparter
Övriga intressenter

”Kärnteamet” som skall driva och utveckla arenan!
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MoHCA organisation - flexibilitet
Målet är att antalet noder skall växa över tid

”Kärnteamet” – Arenans motor

Nod X

Dialog mellan noder,
hub informeras

Ny nod 1

Nod VGR
Ny nod 2

Nav/Hub
PICTA

Nod Y

Ny nod 3
Nod Z
Nod kan vara nationell eller internationell
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En god, jämlik och optimal mobil sjukvård till alla - oavsett vårdbehov, plats och händelse.

Vision
Delmål 1
Skapa, etablera
& driva MoHCA

Delmål 7

Delmål 3
Delmål 2
Skapa, etablera &
driva
innovationsnoder

Projektområde 1
Beslutsstöd inkl. AI

Identifiera,
designa & driva
projekt i noderna

Delmål 4
Identifiera,
designa & driva
förstudier i
noderna

Projektområde 2
Stor skadeplats

Skapa nationell
förankring;
Arena & resultat

Delmål 5
Skapa & etablera
modell för
omvärldsbevakn.

Projektområde 3
Videostöd

Delmål 6

Delmål 8
Skapa
internationell
förankring;
Arena & resultat

Långsiktig
finansiering
(> 5 år)

Projektområde 4
Samverkande Databaser
& Register

Projektområde 7
Projektområde 5
Vårdsamverkan

Projektområde 9
Dokumentation

Projektområde 6
First Responders

Projektområde 10
Larmhantering,
bedömning & prioritering

Klinisk
Verifiering/utvärdering &
Simulering

Projektområde 11

Projektområde 8
Interoperabilitet

Projektområde 12

tbd

tbd

Mission:
Mobile Health Care Arena skall driva den digitalisering som stödjer, och är en förutsättning för, den mobila
sjukvården och dess företrädare att över tid genomföra sitt uppdrag med högsta kvalitet och precision.
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MoHCA mission
- Radio Caroline
När innovation och nyttiggörande går för långsamt i det etablerade systemet
på ”landbacken” p.g.a. olika inlåsningseffekter,
då seglar vi ut på öppet vatten och skapar nödvändig systeminnovation på
ett helt nytt sätt genom öppen samverkan och det goda exemplets makt.

The MV Mi Amigo, c. 1974, which had been used as
the home of Radio Caroline South from 1964–1967
(from Wikipedia)
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MoHCA – parter
( Vinnova ansökan Visionsdriven hälsa 2019)
•
•
•
•
•
•

PICTA – projektledning och ansvar att driva arbetet
Innovationsnod VGR (Ambulansen Sahlgrenska universitetssjukhuset och
Prehospen vid Högskolan Borås)
Innovationsnod Jämtland/Härjedalen (Region JH genom e-hälsocentrum, FoUUverksamheten och primärvården)
Innovationsnod Uppland (Ambulansverksamheten och CRPF, Centrum för
Prehospital Forskning vid Uppsala universitet)
Innovationsnod Kronoberg (Ambulansverksamheten och CISA – centrum för
interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård vid Linnéuniversitetet)
Innovationsnod Blekinge (Ambulansverksamheten och Registercentrum Syd)
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MoHCA – finansiering
Den sökta Vinnova finansieringen (5MSEK/år i 5 år) skall användas till att:
•
•
•

Etablera, utveckla och driva MoHCA organisationen – ”centralt” och i noderna
Stödja nodernas profilprojekt i inledningsfasen av MoHCA
Kommunikation och kunskapsspridning

•

Stödja gemensamt beslutade förstudier och pilotprojekt inom ramen för prioriterade
projektområden

Större projekt inom de av MoHCA identifierade väsentliga
projektområdena söker externa projektmedel (som PICTA idag).
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Vår slutsats
En digitalisering som stödjer de mobila sjukvårdsverksamheterna är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta
mot målet och intentionerna formulerat som:

En god och nära vård
eller som en vidare vision

En god, jämlik och optimal sjukvård till alla

Fler som vill vara med?
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Ett PICTA projekt exempel

ViPHS
Videosupport i den PreHospitala Stroke kedjan
Ett projekt initierat inom prehospital ICT Arena-PICTA

Metis Forum 2018-02-22
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ViPHS ‐ Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan
Förutsättningar i Västra Götalandsregionen (VGR):
• Trombektomi ingår i vård rutinen sedan 2016
• Regional 24/7 reperfusionsjour finns på plats
• Trombektomi kan endast utföras vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
• Trombolys kan utföras vid 7 akutsjukhus:
• SU/Sahlgrenska
2015
Antal Vårdtillfällen
• Kungälv
SkaS Skövde
418
Skas
Lidköping
185
• NÄL
SU Sahlgrenska
834
• SKAS/Skövde
SU Östra
423
SU Mölndal
244
• SKAS/Lidköping
SÄS
628
• SÄS/Borås
Alingsås Lasarett
240
• Alingsås
NÄL
692
SÄS
Reperfusion
Ischemisk
SU totalt

Totalt:
15%
86%
35%

628
4 292
644
3 691
1 501

Thrombolysis

Metis Forum 2018-02-22

Thrombectomy

< 45 min
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ViPHS ‐ Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan
‐ Resultat från ViPHS A‐1 (Simuleringar)

Metis Forum 2018-02-22
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ViPHS ‐ Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan
2019 – Begränsade tester i operativa ambulanser (3 st.) i VGR
Nästa steg (2019‐2021) – Utökad klinisk pilotinstallation i operativa ambulanser (12 st.) i VGR
(del av VGR ”Omställningen”)

Ulricehamn

Skene

< 45 min

Metis Forum 2018-02-22

2019-10-16

ViPHS ‐ Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan
‐ ett ”Blueprint” för ett bra PICTA projekt
1. Identifiera ett relevant behov
2. Etablera en bra projektgrupp
3. Gör en bra projektplan och upplägg
4. Testa i simuleringar; gärna i steg mot
ökad komplexitet
5. Testa och verifiera i operativ verksamhet
6. Leverera ett ”öppet blue-print” så att
andra kan följa. Detta innehåller:
•

Teknik

•

Processdesign och analys

•

Kliniska resultat och förväntningar

Metis Forum 2018-02-22
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ViPHS ‐ Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan
‐ så här går det till

Metis Forum 2018-02-22
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Ett PICTA projekt exempel

PreSISe
Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk

Ett projekt initierat inom prehospital ICT Arena - PICTA

Metis Forum 2018-02-22
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PreSISe – Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk
Sepsis
”livshotande organdysfunktion
orsakat av felreglerat systemiskt immunsvar”

Både bland
allmänheten och
Inom vården

Vanligt och
allvarligt

Diffusa
symptom
Låg
kännedom

∼40 000 svenskar/år
drabbas, dödligheten
~20%

Organstödjande
behandling och
antibiotika

Rätt
behandling
snabbt är
avgörande
Många patienter
missas och riskerar
allvarliga komplikationer
eller att avlida
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PreSISe – Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk
Identifiering av Sepsis i Prehospital Sjukvård
Slutsatser:
1.

Den prehospitala identifieringen är inte tillräckligt bra – befintliga
checklistor och screeningverktyg är för ospecifika

2.

Tidig identifiering av sepsispatienter är viktigt för att korta tiden till
behandling

3.

Det finns stora möjligheter att väsentligt förbättra dagens situation

4.

AI för identifiering av sepsis kan vara en möjlig väg att gå
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Projekt PreSISe 1
•
•
•
•

Finansiering: Vinnova
Trippelhelix – näringsliv, akademi, sjukvård
Nationell samverkan
Parter

AI-expertis

Klinisk expertis Näringsliv

Simulering

Regulatoriska
frågor
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Prehospitalt beslutsstöd
- avtal och hantering av tillgång till data

”Projektet”

Samlad
data

Avtal
”nyttjanderätt” för
projektet

Kvalitetsregister eller
annan databas vars
data tillgängliggörs ett
projekt eller liknande

Beslutsstöd/
AI-algoritm
Extraherad
projektdata

Resultat
Diverse
”know-how”

Projekt/konsortialavtal
1. Rätt till projektresultat
2. Kommersialiserings/
exploateringsrätt

Återkoppling medför långsiktighet och kontinuerlig förbättringspotential för algoritmen
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Prehospitalt beslutsstöd för sepsis
- ett återkopplat system
Beslutsstöd

Open Source?

Prehospitala informationssystem

Regionala
informationssystem

”Facit”

Slutdiagnos

Samlad
data

Open Source?
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PreSISe-1

Visualisering, simuleringar
AI-utveckling
Datainsamling, datarepresentation
Protyper i simulerad
miljö

Kliniska tester

Open source
kliniskt
beslutstöd för
sepsis

Bred implementering
tillgänglig- och
nyttiggörande av resultat

AP6 Nyttiggörande

2019-10-16
2018-06-13

Data
Startdata PreSISe-1

Under projektets gång

Möjliga datakällor

(från projektparter, historiska)

(från projektparter, pågående)

(andra möjliga källor)

Borås ∼350 patienter

Sepsis

SKAS ∼2200 patienter

Sepsis

KI ∼2200 patienter

Laktatstudie VGR

Sepsisstudie SÖS

Sepsis ambulans

Sepsis akuten

”Oklara symptom”

Sepsisregistret
Region Skåne
sepsislarm
Annan data

Många frågor att hantera för att använd data:
• Etiska godkännanden
• Informationssäkerhet
• GDPR och avtal runt detta
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Visualisering och simulering

• Hur ska beslutsstödet vara utformat för att fungera i den prehospitala
verksamheten?
• Lyckade exempel med simulering; PrehospIT, ViPHS
• Högskolan Borås – etablering av prehospital testbädd
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Säkerhet/precision: 72%

PreSISe
Nyttiggörande, långsiktigt underhåll, förvaltning och utveckling
”Utmaning/arbetsinsats”

Samlad
data

Utveckling av beslutsstöd/
AI-algoritmer

Nyttiggörande/
implementering

”Uppmärksamhet”
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PreSISe: AP6 - Nyttiggörande
Aktiviteter/delar i rapport
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inledning
CE-märkning och dess krav inkl. klinisk prövning/verifiering/validering (Clinical file), SaMD (Software as
a Medical Device), IMDRF (Int. Medical Device Regulators Forum) aktiviteter etc.
•
”enklare” AI
•
”avancerad” AI
•
Självlärande lösningar
Att definiera och validera klinisk prestanda
Processen och strukturen för långsiktig datatillgång av ”rätt” kvalitet – harmonisering, standardisering,
juridik, etc.
Hur hantera genererad kunskap och dess spridning (”vetenskap och beprövad erfarenhet”)
•
”open source”?
Affärsmodellen/modeller
•
Företag
•
Processen ”a sustainable business”
Vem skall vara huvudman för ”algoritmen” och eller data – en eller flera?
Slutsatser
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PreSISe: Projektstatus
• Ungefär halvvägs in i projektet
• Arbetas parallellt i alla spår – viktigt att de synkroniseras på
ett bra sätt
• Få tillgång till och hantera data mer komplicerat än
förväntat – krävt/kräver mycket arbete att klargöra
förutsättningar, upprätta avtal, m.m.
• Mer att berätta framöver
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PreTest – Mobil Prehospital Testbädd
Mål
Etablera prehospital testbädd till stöd för prehospitala vårdens digitalisering
Projekttid
2018‐11‐15 ‐ 2020‐09‐30

Parter
•
•

•
•
•
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Lindholmen Science Park, PICTA
Västra Götalandsregionen
• Ambulansen Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
• VGR FVM/IT
Högskolan i Borås, PreHospen
GM Medical AB (simuleringsutrustning)
Medfield Diagnostics AB (Stroke &
traumadetektion)

PreTest – Mobil Prehospital Testbädd
Projektet & syfte

Verksamhet

Projektledning
PICTA
Forskning

Testbäddsutvecklare
Ambulansen SU
Testare
Forskning, verksamhet, näringsliv

2019‐10‐16

• Nya metoder och
teknik
• Inledande tester för
klinisk studie
• Teknik som ännu inte
är godkänd för klinisk
verksamhet

• Tester inför
upphandlingar
• Implementering av
strategier i samband
med införande av nya
vårdprocesser

Näringsliv
• Testbädd inför
upphandlingar
• Test av ny teknologi
innan CE-märkning

Prehospital
testbädd

PreTest – Mobil Prehospital Testbädd

Utmaningar i prehospital sjukvård och
forskning
• Ambulanssjukvården genomgår stora förändringar
• Nya och utökade arbetsuppgifter ‐‐> kräver verksamhetsutveckling
• Ökade behov av och krav på samverkan (andra delar av sjukvården &
samhället)
• Begränsat med forskning – eftersatt forskningsområde
• Stort behov av nya ansatser, metoder och tekniker för att möta
verksamhets‐ , utvecklings‐, innovations‐, och forskningsbehov
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PreTest – Mobil Prehospital Testbädd

Varför en prehospital testbädd?
Möta behovet av:
• Att förnya och förbättra verksamhetsutveckling, innovation och forskning
• Kunskap inför, under upphandlingar
• Att genomföra studier i den komplexa prehospitala miljön
• Ökade möjligheter till lyckat införande (metoder, processer)
• Testa nya produkter innan kostsam CE‐märkning
Idag finns ingen prehospital testbädd som tar sig an hela prehospitala kedjan inkl.
IT stöd
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PreTest – Mobil Prehospital Testbädd

Bygger på tidigare erfarenheter
• SAREK
• PreHospIT
• VIPHS
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PreTest – Mobil Prehospital Testbädd
Huvudkomponenter
• Tillgängliggöra ambulans för test och forskning
• Simulering
• Dokumentation och analys
• Plug&play IT‐infrastruktur
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PreTest – Mobil Prehospital Testbädd
Uppbyggnad
•
•
•
•

Projicering
Körsimulator
Simulatordockor
Virtual- och Augmented
Reality

Fysiska
simuleringar
•
•
•
•

Fiktiva journaler
Fiktiv
utalarmeringsdata
Kommunikation
med mottagare
Beslutsstöd
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Simulerad
IT-miljö

Dokumentation och
analys

•
•
•
•
•

Video
Ljudupptagning
Analys
Databaser, register
Dataanalys och
visualisering

2020
2020
19
mars

picta.lindholmen.se
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