
Scenario

Framtidens Prehospitala Vårdkedja

Journalen som används är digital och byggs på under 
hela flödet. Från videosamtalet mellan larmcentral och 
patient förs information in som ambulansen kan 
använda. Ambulanspersonalen bygger på med vitala 
parametrar och övrig information som skickas vidare till 
sjukhuset. Detta minimerar risken att förlora viktig 
patientdata vid informationsöverföring samt sparar tid.

Genom att möjliggöra kontakt 
mellan ambulans och läkare, till 
exempel videokontakt, kan 
ambulanssjukvården få stöd vid 
behov. Ambulansen kan också 
förbereda sjukhusen inför 
överlämning av patienter.


Även om inte hela samhället har övergått till 
självkörande bilar kommer kommunikationssystem 
vara implementerade i alla bilar. Det här medför att 
personbilar kan meddelas om en kommande 
ambulans, innan en signal hörs, och har tid att 
lämna plats på vägen åt ambulansen.
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Genom större nyttjande av primärvården 
kan ambulanssjukvården avlastas och 
patienten ges snabbare och bättre vård.

Självkörande bilar på Nivå 4 kommer existera, vilket 
innebär att de är fullt automatiserade i specifika 
områden, exempelvis inne i en stad, men att föraren 
kan ta tillbaka kontrollen om det är nödvändigt. Detta 
gör att sjuksköterskorna i ambulansbilarna kan 
fokusera helt och hållet på att vårda sina patienter 
under färd.

Många av de samtal som i nutid når  
larmcentralen är feldirigerade och 
kommer i framtiden tas upp av bland 
annat primärvården då bättre tillit 
och sortering är möjlig.




I framtiden kommer vård i hemmet att öka, dels på grund av 
bristande resurser men också tack vare ny teknik. Genom möjligheter 
inom såväl kommunikation, exempelvis videosamtal eller Augmented 
Reality, samt mätning av vitala parametrar, till exempel med nya 
varianter av pulsklockor, kommer en del av dagens patienter kunna 
undersökas på distans av larmcentralen och därefter stanna hemma.

Om patienten har möjlighet att ta sig till 
akuten på egen hand kommer 
larmcentralen att rekommendera detta. 
Detta besparar ambulansens resurser.

Larmoperatören kan ringa en ambulanstaxi åt de patienter 
som behöver ta sig till sjukhus snarast men som inte är i 
behov av att vårdas under färden. Då ingen vård förväntas 
behövas i detta fordon kan föraren ha en lägre utbildning än 
den nutida ambulanspersonalen vilket är resurseffektivt och 
öppnar upp för arbetsmöjligheter. Att bilen har en förare 
innebär att denne kan hjälpa patienten in i bilen om detta 
skulle vara nödvändigt.

Framtidens larmcentral kommer 
effektivt och exakt kunna sortera upp 
alla fall som inkommer till lämpliga 
kategorier. Videosamtal med patienter i 
samverkan med beslutsstöd, genom AI 
samt olika typer av personlig teknik, 
kommer göra beslutsfattandet enklare 
och mer trovärdigt.

I Solo-bilen arbetar en 
ambulanssjuksköterska ensam. Det främsta 
syftet med detta är att spara resurser, det 
här är den vanligare av de två bilarna. Det 
kommer finnas goda beslutsstöd tack vare 
AI samt en automatiserad bår som kan stötta 
vid förflyttning av patient. Kommunikation 
mellan bilarna möjliggör att personalen tar 
hjälp av och sällskap med varandra.

I Duo-bilen arbetar personalen i konstellationer 
om två. Den här sortens bil skickas på uppdrag 
där svårare beslut måste fattas, där det finns ett 
större behov av vård på plats och i ambulansen 
eller där det kan behövas mer bärkraft. De kan 
även skickas vid risk för hotfulla situationer. Att 
vara två personer i en självkörande bil möjliggör 
även mer avancerad sjukvård under färd.

Ambulansstationen ser i stora drag ut så som 
den gör i nutid med undantaget att fordonen 
varierar lite. På stationen finns det Solo-Bilar, 
där personalen arbetar ensamma, och Duo-
Bilar, där de arbetar två och två. För optimal 
arbetsmiljö, och för att slippa arbeta själva för 
många dagar i rad, turas personalen om att 
åka i de olika bilarna, exempelvis varannan 
arbetsdag.

Ambulanspersonalen spenderar 
mindre tid på sjukhuset än idag 
eftersom de inte behöver fylla i 
journaler på plats.



Efter avlämning på sjukhus åker 
personalen vidare på nästa fall eller 
tillbaka till ambulansstationen.

Fler patienter kommer genom 
“snabbspår” hamna direkt på rätt 
avdelning tack vare teknisk 
utrustning, bättre besultsstöd och 
diagnostisering redan i ambulansen.Efter slutfört uppdrag kan ambulanspersonalen, 

med hjälp av journalsystemet, få återkoppling om 
patientens fortsatta vård och på så vis se ifall rätt 
beslut fattades. Detta är viktigt i utbildningssyfte 
samt ger personalen avslut i ett fall.

Om projektet
Scenariot har tagits fram genom intervjuer, observationer 
och en workshop tillsammans med ambulanspersonal. 
Baserat på dessa och framtidsspaningar görs ett antal 
antaganden om hur framtiden kan komma att se ut.

Gruppen har riktat in sig på ett scenario som utspelar sig 
åren 2040-2050 för att avgränsa arbetet.



En växande trend som vi kan se är en vård som har svårt 
att locka anställda. Med hårda arbetsförhållanden och 
otillräckliga förmåner tros det i framtiden vara färre som 
jobbar inom vården. Resursbrist kan leda till att 
sjukvården behöver struktureras om för att klara 
utmaningarna.

Jens Junkers, Anna Karlsson och Amanda Petri är 
tre studenter från Chalmers som under sitt sista år 
på masterprogrammet Industrial Design 
Engineering genomfört detta projekt för PICTA. 
Målet med projektet var att utifrån ett 
designperspektiv undersöka hur framtidens 
ambulans och prehospitala vård skulle kunna se ut. 



Denna poster sammanfattar projektets samlade 
data, insikter och idéer i ett flöde som visar den 
prehospitala vården från ambulansens perspektiv.

Detta i kombination med en äldre befolkning, där patienter 
är multisjuka, kommer leda till att fler vårdas i hemmet med 
hjälp av monitorering och egenvård. 



Tekniken kommer fortsätta utvecklas exponentiellt och 
teknik så som dagens pulsklockor kommer kunna ta EKG 
och andra värden. Artificiell Intelligens, AI, kommer vara 
implementerat i många delar av vården, bland annat som 
beslutsstöd för vårdpersonal och larmoperatörer. Utöver 
detta kommer även självkörande bilar vara i bruk.
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Framtidens hem möjliggör att 
ambulanspersonalen får tillgång till 
patientdata innan de har anlänt till 
hemmet. Genom ny teknik, så som 
avancerade pulsklockor och andra 
produkter som kan ta värden, 
effektiviseras vårdmötet. 
Ambulanspersonalen har även 
möjlighet att kontakta patienten på 
vägen dit, via exempelvis video, i 
situationer det anses nödvändigt.
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