
Prehospital Video i Samverkan
Genom gränsöverskridande samverkan mellan sjukvård, företag och 
akademi bidrar vi til videreutvikling av ambulansetjenesten i 
gränsregionen, med mål om å oppnå en god och jämlik vård genom 
tidligere och förbättrad pasienttriage och bedömning





Huvudmål

Bygge et grenseoverskridende nettverk for utvikling 
av prehospitale tjenester 

Spre prosjektets resultater og tilrettelegge for at andre 
aktører kan nyttiggjøre seg prosjektets erfaringer

Verifisere og videreutvikle bruk av videoteknologi 
som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester 1
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Infrastruktur, nätverk & 
mötesplatser

FÖRETAG
JodaPro, Bliksund, 
Cisco, Ortivus, GM 

Medical mfl

VÅRDVERKSAMHETER
Ambulansverksamheter 
och primärvård i Falun, 

Lysekil, Göteborg, 
(Karlstad), Sel och Trysil 

kommune mfl.

AKADEMI
NTNU, Chalmers, 

Prehospen Högskolan i 
Borås

PROJEKTLEDNING
PICTA Prehospital 
Innovationsarena, 

Sykehuset i Innlandet, 
Helseinn



Samverkan i projektets olika delar

Vård och
behov

Kunskaps-
delning Nätverk

Teknik

• Teknikinventering
• Utveckling av fast lösning
• Mobila lösningar 

(mobiltelefon och 
huvudkamera)

• Behovsworkshops
• Vårdprocessanalys
• Pilotering

• Kommunikation och 
events

• Playbook/scenarier
• Kunskapsbas

• Pitchevents
• Koppleri/mäkleri
• Intressentnätverk
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Utveckling av 
videolösning(ar)
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Implementeringar och användning i 
klinisk verksamhet

• Mobil video:
• Ambulansverksamheten i NU-sjukvården 
 vårdcentralen i Lysekil

• Ambulansverksamheten i Falun 
primärvårdsjouren vid fyra vårdcentraler

• Bedömningsambulanserna i Göteborg 
 mobila team för akut äldresjukvård
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• Fast videolösning i en ambulans

• Mobila headset/huvudkameror hos 
ambulansstationerna i Nord-
Gudbrandsdalen



Kunskapsspridning: Playbook för idéer och blueprints
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Prehospital video knowledge base
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Samlad resurs för allt inom 
prehospital video de senaste 20 
åren:
- Forskning
- Nyheter
- Projektsidor
- Reportage
- Videos

http://www.prehospitalvideo.org

http://www.prehospitalvideo.org/


Utmaningar och behov framåt
• Pandemin:

• Träffar och events för nätverk och samverkan
• Kontakt och närvaro ute hos 

vårdverksamheterna - hade behövts mer 
• Utmanande för vårdverksamheter att prioritera 

projektet och/eller avsätta personalresurser
• Tid och komplexitet:

• Komplex implementeringssituation – för varje 
tillämpningsområde/situation hos ambulansen 
måste motsvarande jour el konsulterande 
vårdgivare/enhet också involveras och sätta 
upp kapacitet för att ta emot video

• Ett helt nytt arbetssätt TAR TID (även om 
tekniken är på plats)
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• Kritiskt:
• Oberoende aktörer och projektform avgörande 

för att driva på utveckling och användning
• Behöver skala upp antalet 

användningssituationer (och ev. anpassade 
lösningar) för att få till användning

• Enorma potentialen hos prehospital video 
behöver aktivt lyftas genom 
genomförandeprojekt, goda exempel och 
kunskapsspridning - vi har bara börjat!

• Få bättre förståelse och ta fram arbetssätt för 
hur vi kan stötta och stimulera användningen 
när väl tekniken är på plats



Projektmässiga lärdomar
• Komplext och utmanande att driva projekt över nationsgränser 

(språkligt, kulturellt) - men MYCKET givande

• Tog tid att förstå rapportering och finansieringslogik, och vi 
underskattade vikten av god pedagogik när detta ska 
förmedlas till projektdeltagare och parter.

• Krångla inte till budgeten i ansökan

• Avsätt mycket tid (och lite till) för projektledning, koordinering 
och projektstöd.

• Bygg och förankra resilient projektorganisation som inte blir 
helt beroende av eldsjälar och/el nyckelpersoner
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