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Projektet Metis
Metis* (2012) jämnade vägen för etableringen av Prehospital ICT Arena (2014)
Intressenter i projektet Metis
Vårdgivare/offentlig

Företag

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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
Weltgeist
Ortivus
SAAB
InterSystems
Siemens Healthcare
Intel Sverige
Caradigm
Volvo Technology
Falck
MedITeQ

Akademi
• Chalmers
− Signaler & System
− Tekn. ekon. & org.
• Högskolan Borås
− Ing.högsk
− Inst.vårdvet./PreHospe
n
• Linköpings Univ - KMC
• GU Handels – inst. Innov.
& entrepr.

Intressenter

Prehospital ICT
Arena
at
Lindholmen
Science Park
Fokus:
vårdprocesser och eHälsa

* Metis var i den grekisk mytologin en titan, Okeanos och Tethys dotter, och Zeus första hustru. Metis var den visaste av alla levande varelser. Hon
förutspådde att hon först skulle föda en dotter som var lika stark och mäktig som sin far, och sedan en son som var ännu mäktigare. När hon blev havande,
slukade Zeus henne så att Athena istället föddes beväpnad direkt ur Zeus huvud. Eftersom Zeus åt upp Metis finns hon alltid hos honom. (Från Wikipedia)
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Prehospital eHälsa
- vårdkedjor/fast tracks/snabbspår blir allt viktigare och växer sig allt starkare

Dispatch

Exempel
•
•
•
•
•
•
•

Hjärtinfarkt - direkt till PCI-lab
Stroke – direkt till CT
Geriatrik – handläggning anpassad till den äldre patienten
Höftfrakturer – direkt till ortopedi
Direktinläggning på vårdavdelning
Överföring till primärvård
Färdigbehandla i hemmet

Tillämpningarna bygger ännu så länge primärt på papper och telefon,
“fullskaligt” ICT support saknas fortfarande
Kan inte dra full nytta av införda processer; “realtids” kvalitetsuppföljning,
process- och verksamhetsutveckling blir lidande
Men dessutom:

Kraven på personalen ökar; ICT/eHälsa kan ge en bättre och tryggare arbetssituation!
Detta var grunden för projektet Metis,
och i förlängningen den öppna samverkansplattformen Prehospital ICT Arena ‐ PICTA
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Prehospital ICT Arena (PICTA) – i korthet
Affärsidén
PICTA skall utveckla och expandera ”branschen” Prehospital ICT/eHälsa och därmed bidra till uthållig
innovation i sjukvård och näringsliv
”fokus på bransch och nyttiggörande av ICT/eHälsa är det centrala”



PICTA vill undanröja de hinder som gör att ICT/eHälsa inte utnyttjas och utvecklas till sin fulla potential i
den prehospitala vårdprocessen.
”brist på teknik är inte huvudproblemet!”



Medlen är samverkan, kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning samt projekt som bryter barriärer
och/eller visar på nytta.
”tillsammans verkar parterna för ett ökat nyttiggörande av ICT/eHälsa i prehospital sjukvård”



PICTA skall stimulera till akademisk forskning inom olika discipliner kopplade till den prehospitala vårdens
utmaningar och nyttiggörandet av ICT/eHälsa



PICTA fokuserar inledningsvis på ambulanssjukvård, och därnäst sjöfartsmedicin och försvarsmedicin.



På sikt utvidgning mot naturliga angränsande områden som 1177, primärvård och hemsjukvård, men hela
tiden med den ”professionelle vårdarbetaren som primär målgrupp”



Metis Forum är ett PICTA verktyg ‐ en öppen mötesplats för samverkan mellan sjukvård, akademi och
näringsliv. Ordnar bl.a. workshops och seminarier 3‐4 gånger per år.



ALLA är välkomna att medverka i PICTA och Metis Forum – enda kravet är att man är beredd att bidra till
”affärsidén” och dela med sig av sin kunskap i detta arbete.
öppenhet och neutralitet är nycklar till framgång
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Prehospital ICT Arena 3 (PICTA 3; 2018 =>)
Nuvarande affärsidé
PICTA skall utveckla och expandera ”branschen” Prehospital ICT/eHälsa och därmed bidra till uthållig
innovation i sjukvård och näringsliv
”fokus på bransch och nyttiggörande av ICT/eHälsa är det centrala”

 Affärsidén skall gälla även för PICTA 3
Verksamhetsområden


PICTA fokuserar på prehospital sjukvård. Även fortsättningsvis är primärt fokus ambulansbaserad sjukvård,
och därnäst sjöfartsmedicin och försvarsmedicin.



I PICTA 3 adresseras i tillägg vårdrelaterade aspekter av utalarmering, dvs medicinsk bedömning och
prioritering (f.d. TUCAP)



På sikt, och i mån av resurser, succesiv utvidgning mot naturliga angränsande områden inom 1177,
primärvård och hemsjukvård
PICTA har ”första linjens mobila vårdarbetare*” som primär målgrupp
(* professionell eller semiprofessionell)
(mHealth och eHälsa inriktad på uppföljning och kontroll av t.ex. en individ med kronisk sjukdom på distans ingår inte!)

2017-10-26

picta.lindholmen.se

7

PICTA och dess externa relationer
Översikt
FömedC

Innovationsplattformen

Försvarsmedicin

Högskolan
i Borås
Vårdvetenskap, Prehospen,
Forum Prehospital
Forskning

Sahlgrenska
Akademien

VGR

Nationella
Parter

ATC
Ambulans
Träningscentrum,
Skövde

Näringsliv

VGR

SSP

Utveckla branschen Exempel:
• SAAB
och
• Aweria
stimulera nyttiggörande! •• Medfield
Predicare

SAFER

Sahlgrenska
Science Park

FT Care & Rescue
Trafiksäkerhet

Enheten för prehospital
Samordning
VGR

Johanneberg
Science Park

Gothia
Skövde Science Park

SCV
Stroke Centrum Väst

Nya produkter, tjänster eller
företag är en bi‐effekt !

MedTech
West
& Chalmers

BRG

Kliniknära forskning

Business Region
Götegorg
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VGR
Sjukvård

LSP
Kompletterande
arenor

Chalmers
Sjöfart
Sjöfartsmedicin

Exempel:
• FLISA
• V‐förbundet
Exempel:
• Univ. i Linköping
• Karolinska
• Univ. i Lund

Exempel:
• Ortivus
• Cerner
• SOS AB
• InterSystems
• Falck

RAS, etc.

Exempel:
• Region Skåne
• Reg. Halland
• Reg. Kronoberg
• SLL
• Reg. Norrbotten
• Reg. Jämtland
• ULL

Exempel:
• Judex, Dk
• DXC, Dk
• AMS, No
Näringsliv

VGR
Regional
utveckling

FLISA, V-förb,

Akademi

Näringsliv

Prehospital
ICT Arena

EPS

JSP

Regionala
Parter

Intresseorg

Sjukvård

Exempel:
• Indirekt via
forsknings‐
projekt
Akademi

Internationella
Parter

Exempel:
• Indirekt via
forsknings‐
projekt

Sjukvård
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Tack för idag!
Vi ses i början av 2018!
Men innan dess…..
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