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ViPHS-projektet
…handlar om test och stegvis implementering av video mellan
ambulans och regional strokejour för att förbättra (den 
prehospitala) strokekedjan

Genomförs i 3 faser:
Fas 1: Explorativ simulering 2017-2018
Fas 2: Klinisk provdrift 2018-2020
Fas 3: Första bredare testinförande 2020-2021

Här är vi nu
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Bedömning och behandling av stroke: 
förutsättningar i VGR:

Antal Vårdtillfällen 2015
SkaS Skövde 418
Skas Lidköping 185
SU Sahlgrenska 834
SU Östra 423
SU Mölndal 244
SÄS 628
Alingsås Lasarett 240
NÄL 692
SÄS 628

Totalt: 4 292
Reperfusion 15% 644
Ischemisk 86% 3 691
SU totalt 35% 1 501

• Trombolys utförs vid 7 akutsjukhus
• Trombektomi utförs enbart vid 

Sahlgrenska
• mNIHSS stöd för prehospitala

bedömningen
• Regional 24/7 strokejour finns på plats

MÅL med videokonsultation:
 Öka precisionen i beslutet om 

vårdprocess och behandling
 Korta tiden till ”bästa” 

behandling: (CT)  trombolys
resp. trombektomi? 



FAS 1: Simuleringar

Jourens/neurologens vy:
• Sida
• Närbild (inkl. zoom)
• Fisheye

Ambulansens vy:
• Skärm med den 

streamade bilden

Fokus:
• Arbetsprocess
• Görbarhet
• Kommunikation



Fall B: Ilena, 66 år
Ringer ambulans själv då hon 
under en promenad känner sig 
”konstig” och lite stum i ena sidan 
av kroppen

Vaga strokesymtom

Upplägg

Fall A: Johan, 56 år
Ambulans larmad av kollega som 
hittat honom ihopsjunken i sin stol 
på arbetsplatsen.

Svåra/påtagliga strokesymtom

Varje team (n=4) larmas till två olika strokescenarier, totalt 8 scenarier









+ Tekniken fungerade bra, vyer och vinklar var tillräckligt bra för
en fullständig bedömning

+ Neurologen fick rikare information om patienten (bild + 
samtal) 

+ Kunde se hur undersökningarna genomfördes: litar på
resultatet av undersökningarna

- Oklarheter viss förvirring i samtalet (vokabulär, initiativ, 
uppmärksamhet/förväntan)  kommunikationen behövde
styras upp

- Arbetsprocess, vad görs när? På plats/I bilen/innan
konsultationen etc.



Fas 2: kliniskt testinförande 2018-2020 
(pågående)

Teknisk lösning: enkel och stabil
• I ambulansen: fast installation med knapp på 

väggen + fast platta

• För strokejouren på SU: dator, platta eller 
smartphone

2 stationer i VGR-SÄS: Skene och 
Ulricehamn, 3 bilar totalt

Arbetsprocess och kommunikation



HEMMA HOS PATIENTEN:
•Ålder ≥ 16 år
•Anteckna insjuknandetid
•Gör mNIHSS-undersökning, om pat. får 6 poäng eller 
mer, avbryt och ta patienten till ambulansen.
•Grön PVK (helst höger armveck), får inte fördröja 
kontakt med reperfusionsjour
I AMBULANSEN
•Ta vitalparametrar
•Om SpO2 < 95 % ge syrgas 1-3 liter
•Grön PVK (helst höger armveck)
•Om P-glukos < 3 mmol ge 20 ml Glukos 30 %
•Ringer Acetat om möjligt
•Om illamående/kräkningar ge Ondansetron 4 mg
•EKG om tiden tillåter
KONTRAINDIKATION FÖR 
REPERFUSIONSLARM:
•Multisjuk, svår infektion, trauma eller kirurgi senaste 
6 veckorna: kontakta mottagande sjukhus för 
bedömning
•RLS ≥ 2

INDIKATION FÖR LOKAL NEUROLOGJOUR:
•Strokesymtom och mNIHSS ≥ 2-5
•Ankomst till närmaste trombolyssjukhus inom 4 h
•Reperfusionsjour har hög belastning och inte kan ta 
emot videosamtal
•Sök lokal neurologjour SÄS 000-000 00 00

INDIKATION FÖR VIDEOKONSULTATION:
•Strokesymtom och mNIHSS ≥ 6
•Tid från debut till videokontakt reperfusionsjour
SU < 5 h (ej ”wake up” stroke)
VIDEOKONSULTATION:
•Ring reperfusionsjour SU
9:00 – 16:00     000-000 00 00 (direktnr)
16:00 – 09:00    000-000 00 00 (växel SU)
•Om reperfusionsjour har hög belastning och inte 
kan ta emot videosamtal fortsätt enligt ”Indikation 
för lokal neurologjour”
RAPPORTERA:

•Studieambulans (Skene1, Skene2, Ul1)
•mNIHSS poäng
•Tid för insjuknande
•Vitalparametrar
•Sjukdomshistorik
•Läkemedel
•Tid till SU, samt tid till lokalt sjukhus

•Fråga: Hur går vi vidare?
•Utför undersökningar tillsammans med 
reperfusionsjouren.
•Om pat. inte är aktuell för direkttransport till SU, 
fortsätt enligt ”indikation för lokal neurologjour”

UR RIKTLINJE:



Fas 2: status

April-augusti 2019 genomfördes 12 
konsultationer

• Överlag stabil och pålitlig teknik

• Dittills inga direkttransporter

Utmaningar:
• Sällananvändning från ambulanspersonalens 

sida – svårt att få in vanan

• Brist på kontinuitet från jourens sida – saknas 
rutin i att ha med sig platta eller dator vilket 
gör att det ofta glöms

Initial uppföljning våren 
2020

• Outcome -
journalgranskning

• Intervjuer med jour + 
amnbulanspersonal

• Protokoll från jour + 
ambulanspersonal efter 
varje konsultation



Fas 3: Bredare testinförande VGR 2020-2021
• Inom ramen för vårdskiftet: utvidga till fler stationer i regionen, i SÄS, SKAS och preliminärt NU

• Använda samma implementeringsmodell (local champions, workshops, arbete med rutiner etc)

• Utnyttja simulering som tränings-/utbildningsverktyg

Status
• VGR-ITs processer för tjänstefiering tar mycket lång tid och erfarenhet saknas 

gällande denna teknik

• Problem att hitta lämplig kameralösning krav på
• Klinisk funktionalitet – rätt vinklar för tidseffektiv konsultation

• Säker ur ett installationsperspektiv

• Utmaning att identifiera, involvera och koordinera alla aktörer i arbetet, t ex 
processansvariga, utbildningsansvariga, fordonsansvariga 

• Lokala variationer i ansvar, organisation och typer av bilar
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