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Bakgrund
• Sjukvårdens Larmcentral

– Uppsala, Västmanland, Sörmland, Västra Götaland delvist

– Sjuksköterskor utför bedömningar mha Medicinskt Beslutsstöd (MBS)

• Vinnovaprojekt
– ”Regelbaserade” beslutsstöd funkar bra vid distinkta åkommor, svårare 

med multisjuka äldre med diffusa symptom

– Kan befintlig strukturerad data användas i maskininlärningsmodeller 
för att generera riskbedömningar?



Att mäta akutvårdsbehov

Patient

Mortalitetsrisk
Kort sikt / lång sikt

Prehospitala
åtgärder
• Akut transport
• Läkemedel
• HLR
• Osv…

Slutgiltiga
åtgärder
• Slutenvård
• Intensivvård
• Operationer
• Röntgen
• Osv…



• Kvantitativa metoder kan inte ge hela bilden –
Men en objektiv och jämförbar fingervisning!

• Riskbedömningar som komplement till 
Sjuksköterskekompetens och 
kunskapsbaserat beslutsstöd



Datakvalitet
1A 1B 2A 2B Alt txp Alt care Total

Total calls (%)
1655

(4)
13812
(33.1)

14644
(35.1)

3742
(9)

4541
(10.9)

3386
(8.1)

41780
(100)

PIN captured (%)
1482
(89.5)

13038
(94.4)

14310
(97.7)

3661
(97.8)

3937
(86.7)

2182
(64.4)

38610
(92.4)

MBS Used (%)
1428
(86.3)

12987
(94)

13844
(94.5)

3470
(92.7)

3448
(75.9)

1956
(57.8)

37133
(88.9)

Journals Missing
<= 2 vitals (%)

1203
(80.4)

11851
(91.8)

12860
(92.3)

3235
(90.9)

128
(44.9)

97
(44.5)

29374
(90.7)



Datakvalitet



• ”Mellanakuta” uppdrag har 
bästa förutsättningar för att 
skapa giltiga modeller

• Viktigt att veta vad patienten 
inte har för problem!



Modellering
• En uppsjö av verktyg – Inget har funkat bättre än 

Gradient Boosting

• Hur ska man veta när modellen är ”Tillräckligt” bra?
– Jämförelse med andra prediktorer :

• Utlarmad prioritet

• National Early Warning Score (NEWS)

• Liknande modeller baserat på ambulansdata

• Validering: Fokus på mortalitet & sjukhusutfall bland 
patienter med ambulanstransport till akutmottagning



Inläggning vid sjukhus
Intensivvård / Mortalitet 

inom sjukhusvistelsen Mortalitet inom 3 dagar



Demo!

http://127.0.0.1:5907/


• Viktigt med jämförelseunderlag och 
kvalitativ utvärdering

• Ofta små vinster med att raffinera metoder

• ….Tills det kommer till att bearbeta 
ostrukturerad data!



Implementering

• Avvägningar vid intervention:
– Störst behov / minst potentiell skada

– Minst operativ påverkan

– Möjlighet till randomisering och population med god datakvalitet

• Vilken patient ska gå först vid ambulansbrist?

Data Modell Verktyg



Implementering

• Informationssäkerhet: On-prem lösningar 
krävs initialt

• Användargränssnitt: Vilken, och hur 
mycket, information ska visas?

• Kunskapsspridning: Hur ser vi till att det vi 
lär oss kan nyttjas i andra sammanhang?



Vision
Öppna bedömningsinstrument

inom akutsjukvården

• Ambulansdatamodeller ges ut öppet i samband med 
publikation av modellvalideringsartikel

• ”Containerized” REST API med öppna källkod tillhandahålls för 
att förenkla implementering och validering i olika system



Tack!
EMDAI-summary.ucpr.se


