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Prehospital ICT Arena (PICTA)
Promoting ICT and e-health in Prehospital Care

• Neutral samverkansarena

• Sjukvård, näringsliv, akademi (30+ 
intressenter)

• Kunskapsspridning, nätverkande, projekt

• Finansiering: Västra Götalandsregionen + 
projektfinansiering



Prehospitala vårdkedjan

Incident

Call taking

Prio/triage

Dispatch

Transport

På plats

Överlämning

”Rätt vård på 
rätt plats”



Sepsis 
”livshotande 
organdysfunktion orsakat 
av felreglerat systemiskt 
immunsvar”

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

Vanligt och 
allvarligt

Låg 
kännedom

Diffusa 
symptom

Rätt 
behandling 
snabbt är 
avgörande

Många patienter
missas och riskerar 
allvarliga komplikationer 
eller att avlida

Både bland 
allmänheten och 
Inom vården

Organstödjande 
behandling och 
antibiotika



Prehospital identifiering av sepsis
• Ospecifika screeningverktyg och checklistor

• Tidig identifiering är viktig för att korta tid till behandling

• Stora möjligheter att förbättra dagens situation

• AI för tidig identifiering kan vara en möjlig väg



Prehospital identifiering av sepsis

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2018/11/Vardering-
av-risk-for-svar-infektionsepsis-hos-vuxna-i-oppenvarden/

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2018/11/Vardering-av-risk-for-svar-infektionsepsis-hos-vuxna-i-oppenvarden/


Varför AI?
Hrong et al 2017 

• 231 000 patienter, akuten

• 14% diagnostiserades med infektion

• Hög träffsäkerhet med traditionella 
AI-modeller (SVM, Logistisk 
regression)

• Vitalparametrar + fritext  AUC gick 
från 0.67  0.86

Mani et al 2014
• Prediktion av laktatnivåer 

utifrån vitalparanetrar
Gultepe et al 2014
• Neonatal sepsis
• 9 ”of the shelf” machine

learning metoder
• 8 presterade bättre än 

läkaren



PreSISe
Prehospitalt beslutsstöd för identifiering av sepsisrisk

• 2-årigt projekt, startade juni 2018

• Finansierat i vinnovas utlysning AI för bättre hälsa

• Långsiktigt mål: utveckla ett prehospitalt beslutsstöd för 
identifiering av sepsisrisk

• Förstudie kring långsiktigt nyttiggörande

• Mall för liknande AI-lösningar
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PreSISe-projektet

Visualisering, simuleringar

AI-utveckling

Datainsamling, datarepresentation

Open source 
kliniskt 
beslutstöd 
för sepsis

Protyper i simulerad
miljö

Kliniska tester Bred 
implementering

Långsiktigt nyttiggörande, ansvar, kvalitetssäkring av data, regulatoriska frågor 



Datatillgång

Startdata PreSISe

KI ∼3700 patienter

SKAS ∼2200 patienter

Borås ∼350 patienter

Ospecifika symptom

Sepsis

Under projektets gång

Sepsisstudie SÖS

Laktatstudie VGR

Sepsis akuten

Sepsis ambulans

Möjliga datakällor

Skåne- akutmottagning

Region Skåne sepsislarm

SepsisregistretSepsis



Projektparter

AI-expertis NäringslivKlinisk expertis Simulering Regulatoriska 
frågor



Nuläge
• Testat AI & statistikmetoder på ett dataset

• För liten mängd sepsisfall

• Inga fritextsvar

• GDPR

• Visualiseringsarbetet pågår, inledande workshops

• Förstudie långsiktigt nyttiggörande pågår

• Nya dataset påväg



Utmaningar AI och sjukvård
• Tillgång på tränings- och valideringsdata

• GDPR

• Kvalitetssäkring

• Annotering 

• Långsiktigt nyttiggörande – ansvar

• Regulatoriska frågor, CE-märkning?

• Medicinsk kunskap genererad av AI-baserade lösningar ?

• AI + Människa, explainable AI



Välkomna till vår monter!
Prehospital ICT Arena: B02:51

Vi visar upp vår testbäddsambulans, 
demonstrationer: 

• Onsdag 10:00 & 13:00

• Torsdag 10:00

I demonstrationen kommer vi att visa hur man 

använder realtidsvideo för att styra 
strokepatienter till rätt vårdinstans för optimal 
behandling



Frågor?


