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Rapport från ”Länsgrupp stroke” i Norrbotten 2012-2013 

Länsgruppen i stroke har bestått av följande medlemmar: 

Aase Wisten (AW), ordförande), 10% 

Johan Niklasson (JN)/Åsa Hällström (ÅH), vardera 5% 

Övriga medlemmar: 

Birgitta Fagervall-Yttling (primärvården, Boden), Barbro Juuso (primärvården, Gällivare), 
Vivianne Vallgren (patientföreningen, Kalix), Anita Stöckel Falk (strokeenheten, Kiruna), 
Annika Morén (Piteå kommun). 

 

Länsgruppens uppdrag: 

1. Länsgruppen utgör landstingets mottagare av nya nationella riktlinjer samt 
kompletteringar och uppdateringar av äldre riktlinjer. 

2.  Länsgruppen gör en gap-analys som beskriver hur situationen i NLL ser ut i 
förhållande till riktlinjerna. Här ska även eventuella könsskillnader redovisas. 

3. Länsgruppen sammanställer ett dokument, tills vidare kallat 
behandlingsöverenskommelse (HÖK), som beskriver vårdprocessen. Där ska framgå 
vilka aktörer som ingår, vilka insatser som kan erbjudas och vem som har ansvar för 
att dessa utförs. 

4. Länsgruppen föreslår utifrån ovanstående vilka uppföljningsparametrar som är 
aktuella. 

5. Länsgruppen analyserar utfallet av föreslagen uppföljning inklusive öppna 
jämförelser och andra register. 

6. Länsgruppen redovisar varje år sin analys och ett förslag till fortsatta förbättringar 
för styrgruppen för nationella riktlinjer 

7. Länsgruppen ska i sin analys av förbättringar också undersöka möjligheten av s.k. 
strukturerade vårdplaner 

Två möten och två telefonmöten har hållits under perioden med hela gruppen. Därutöver har 
AW, JN och ÅH arbetat utifrån länsgruppens uppdrag enligt ovan. 

 

Resultat för 2012-2013 

1. De nationella riktlinjerna för strokesjukvård  

Den senaste versionen av de nationella riktlinjerna kom 2009. Utvecklingen går ofta 
snabbare än de nationella riktlinjerna hinner uppdatera. Vi får därför följa utvecklingen 
via vårt universitetssjukhus i Umeå, som ligger långt framme vad gäller strokevård. Varje 
år deltar vi tillsammans med övriga sjukhus i norra regionen i regionmöten i stroke, där 
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kollegorna i Umeå är drivande, och de senaste uppdateringarna redovisas. Dessutom deltar 
vi i telefonvideokonferens månadsvis med Umeå i Norra regionen ”Chefs-samråd i norr”. 

Nya rutiner som införts i Norrbotten 

Exempel på förändringar som införts är ”Rädda hjärnan” direkt till röntgen. Detta 
förfarande har ännu inte införlivats i de nationella riktlinjerna, men har i Umeå och på 
andra orter i landet visat sig vara framgångsrikt för att minska tiden från det att patienten 
kommer till sjukhus till att propplösande behandling (trombolys) ges, den så kallade ”door 
to needle” tiden. Samtliga fem sjukhus i länet har nu Rädda hjärnan direkt till röntgen. 
Förutom att patienten får komma direkt till röntgen, har även andra evidensbaserade 
förändringar genomförts såsom att den övre åldersgränsen för trombolys tagits bort. Vid 
senaste avstämningen hade något sjukhus i länet kvar 80-års åldersgräns. 

I samband med att Rädda hjärnan direkt till röntgen infördes på Sunderby sjukhus 2012 
gjorde vi ett omfattande arbete med uppdatering av trombolysmanualen för att i detalj 
beskriva hela vårdkedjan, från det att patienten insjuknar utanför eller på sjukhus, till att 
trombolys ges, liksom kontrollerna efteråt (bilaga 1). För samtliga ingående professioner i 
vårdkedjan finns detaljerade arbetsbeskrivningar. Det finns idag även nya metoder, som 
kan utföras i Umeå, och innebär mekaniskt borttagande av på röntgen synliga proppar som 
inte löses upp av trombolys. Detta kan bli aktuellt om ingreppet kan genomföras 
tillräckligt snabbt, vilket också är omnämnt i de nya rutinerna. 

Den nya trombolysmanualen ligger på landstingets hemsida som en länk till vårdprogram 
stroke. Medicinska uppdateringar av vårdprogrammet för övrigt görs kontinuerligt, senast 
vad gäller sekundärprofylax, dvs förbyggande av återinsjuknande, vid hjärninfarkt. Det 
planeras även en översyn av nya alternativ till antikoagulantia, dvs starka blodförtunnande 
läkemedel där det nu finns alternativ till det välkända läkemedlet Waran.  

2. GAP-analys. Situationen i förhållande till riktlinjerna. 

Här ges exempel på områden där Norrbotten skiljer sig negativt från riket enligt Öppna 
jämförelser 2011. Se även dokumentet ”Kommentarer strokesjukvård 2012” (bilaga 2). 

Några exempel där Norrbotten skiljer sig negativt från riket är betydligt mindre 
användning av blodfettsänkande mediciner i Norrbotten, framför allt bland kvinnor, högre 
28-dagars mortalitet speciellt bland kvinnor (tidigare bland män!) och mindre nöjdhet med 
rehabiliteringen efter ett år (denna indikator redovisas inte separat för män och kvinnor). 

Rehabiliteringspunkten har diskuterats grundligt i referensgruppen. Här bör siffrorna 
förbättras och det gäller att se över rehabiliteringsinsatserna efter utskrivning från sjukhus. 
Ett mål bör enligt Socialstyrelsen vara att 70% skall uppleva nöjdhet med rehabilitering 
efter utskrivning. Det är oklart vad avsaknad av nöjdhet står för. Det kan bero på att man 
inte har fått någon rehabilitering efter utskrivning, men även på att man inte uppfattar de 
insatser som gjorts som rehabilitering, att man önskat rehabilitering under längre tid än 
den som erbjudits, att man önskat en viss typ av insatser, t.ex. logopedträning, eller 
besvikelse över att man inte lyckats uppnå de mål som ställts upp för träningen. 
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Vad det än handlar om är det inte bra att så många är missnöjda. Länets 14 kommuner har 
olika strategier för rehabilitering. En stor fråga är hur närsjukvården kommer att påverka 
strokepatientens rehabiliteringsmöjligheter. Vi har listat områden som vi tror är angelägna 
att se över för att rehabiliteringen ska förbättras efter utskrivning.  

- Förbättra övergångarna i vården. Vid utskrivning från strokeenhet till öppenvården 
och kommunalt omhändertagande ska det vara tydligt hur den medicinska 
uppföljningen och rehabiliteringen ska gå till. På strokeenheten vid Sunderby sjukhus 
används sedan 2012 en skriftlig patientinformation, ”PINF”, som innehåller dessa 
uppgifter och är en journalhandling. Förutom att patienten får med sig denna 
information hem, innebär det att även mottagande instans, såsom hälsocentral eller 
äldreboende, via landstingets journalsystem kan se vad som har hänt, och vad som är 
planerat. Även länets övriga strokeenheter använder en skriftlig patientinformation, 
men hittills är den ej inlagd i journalsystemet. Patienten kallas till strokesjuksköterska 
på alla fem sjukhus 1-3 månader efter utskrivning. Vid detta besök bör alltid 
efterfrågas om rehabilitering pågår enligt planen. 
 

- Förbättra information till patient och anhöriga om sjukdomen, prognos, behandling 
och uppföljning. Förklara att rehabilitering kan innebära såväl specifik träning av en 
svag kroppsdel som ”vardagsrehabilitering”, dvs. att efter bästa förmåga medverka i 
dagliga aktiviteter. 
 

- Upprätta bra kommunikationskanaler med hemsjukvården så att tidig utskrivning med 
hemrehabilitering kan möjliggöras. Hur ska rehabilitering i hemsjukvården planeras på 
ett strukturerat sätt? 
 

- Översyn av rehabiliteringsmöjligheter på kommunala boenden. 
 

- Hälsocentralerna ska kalla de strokedrabbade på uppföljning vad gäller riskfaktorer för 
strokeinsjuknande och kontroll av övriga insatser enligt ”PINF”. I Riksstroke 
årsrapport 2012-2013 skriver man: ”Det saknas nationella rekommendationer om när 
återbesök efter akutvård för stroke ska ske. Återbesök inom 3 månader ska ändå ses 
som ett (grovt) mått på ambitionsnivån i den medicinska uppföljningen av patienter 
som insjuknat i stroke. 
 

3. Handlingsöverenskommelse 

Vi har ett omfattande och bra vårdprogram i stroke som representanter från sjukhus, 
primärvård och kommun gemensamt har tagit fram. Det kan bli aktuellt att lägga in 
vårdprogrammet i VIS och eventuell otydlighet vad gäller ansvarsfördelning mellan de 
olika aktörerna kan då ses över och klargöras.  

4. Uppföljningsparametrar.  
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Som indikatorer föreslås ingen ändring jämfört med de som ingår idag, t ex 28-dagars 
dödligheten, andelen som trombolyseras vid hjärninfarkt, andelen över 80-år som 
trombolyseras, andelen med förmaksflimmer och hjärninfarkt som får Waran eller annan 
antikoagulantia, andelen som är ADL-beroende vid 3 månaders uppföljningen.  

5. Öppna jämförelser 

Se bifogad ”Kommentar strokesjukvård 2012” (bilaga 2).  

6. Förslag till fortsatta förbättringar: 

-Utveckla primärpreventionen på hälsocentraler.  

-Inför patientinformation ”PINF” som journalhandling på alla strokeenheter. 

-Förbättra övergångarna i vården, se punkt 2 ovan. 

-Utnyttja ”en-månads”- återbesöket hos strokesjuksköterska till att fråga hur det fungerar 
med rehabiliteringen, insatt medicinering, daglig livsföring, rökstopp med mera.  

-Översyn av kompetenshöjning: istället för att anlita föreläsare kan de inspelade 
föreläsningarna för strokekompetensbevis från 2011 användas. Stroke-körkortet, vilket 
innebär utbildning till strokekompetensbevis, kan bli digitaliserad så att utbildning kan ske 
i stort sett året om.  

-Säkra bra rutiner för information till patient och närstående. 

-Förstärka och utveckla hanteringen av etiska problem i samband med strokevård. 

-Säkra framtida kompetensförsörjningen – t ex höja lönenivåer, uppmuntra till forskning 
och utveckling, samarbete och samverkan med närliggande universitet, hitta 
skräddarsydda speciallösningar som passar individen, landstinget ska genomsyras av en 
vilja att tillgodose individens önskemål såsom möjlighet att påverka schema, kombinera 
med andra uppdrag som forskning, rimlig arbetsbelastning, uppmuntra individer nära 
pensionsålder att fortsätta jobba, med mera. 

 

7. Strukturerad vårdplan 

Denna är under utarbetning och en handlingsplan för implementering ska göras. Se bifogat 
dokument ”Standard vårdplan” (bilaga 3). 

 

 


