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Rapporter 

Årsrapporten. Årsrapporten är nu under 

tryckning. Den kommer att sändas ut till 

sjukhusen i början av oktober och läggs 

samtidigt ut på Riks-Strokes hemsida 

(www.riks-stroke.org). Som tidigare år utser vi 

Årets strokeenhet, baserat på en uppsättning 

målnivåer. 

1-årsrapport. Riks-Stroke frågar patienter ett 

år efter stroke om deras situation och vilket 

stöd de fått från sjukvården och kommunen. 

Under sommaren har vi publicerat 1-års-

rapporten för de patienter som insjuknade 

2011 och följdes upp 2012. Vi ser brister när 

det gäller bl a återbesök i sjukvården, 

rehabilitering, tillgång till tandvård och stöd 

från kommunen. Det finns stora skillnader 

mellan landstingen. Rapporten finns på Riks-

Strokes hemsida www.riks-stroke.org under 

flik övriga rapporter.  

Anhörigrapport. Som första kvalitetsregister 

har Riks-Stroke nu publicerat en rapport om 

anhörigas situation. Denna unika rapport 

bygger på svar från 12 000 anhöriga ett år 

efter strokeinsjuknandet. Rapporten lyfter bl a 

fram de mycket stora insatser som anhöriga 

till strokepatienter gör. Rapporten finns på 

Riks-Strokes hemsida www.riks-stroke.org 

under flik övriga rapporter. 

Strokevårdens struktur. Ni på sjukhusen har 

för ett par månader sedan svarat på en enkät 

om strokevårdens struktur.  Vi har nu 

sammanställt resultaten och jämfört med 

situationen 2005 och 2010 (då motsvarande 

enkät gjordes av Socialstyrelsen). Det finns en 

del oroande signaler att strokevården på flera 

håll i landet håller på att få sämre förutsätt-

ningar. Så t ex minskar strokeutbildningen för 

personalen. Vi räknar med att rapporten 

kommer att finnas tillgänglig under oktober. 

Håll utkik på Riks-Strokes hemsida under 

rubriken Nyheter i vänsterspalten! 

 

Information till patienterna 

Patienterna ska få skriftlig information om att 

de registreras i Riks-Stroke och att de har 

möjlighet att tacka nej till att registreras. Det 

kan finnas sjukhus där denna rutin inte 

fungerar fullt ut.  Därför vill vi påminna att ge 

den skriftliga informationen till patient 

och/eller anhöriga. Numera finns 

informationen på fyra språk: Svenska, 
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engelska, finska och arabiska. Den kan laddas 

ner från http://www.riks-

stroke.org/?content=patientinfo. 

 Formulärändringar 

Inför 2014 planerar vi endast mindre 

förändringar i formulären. Akutformuläret 

kommer att vara klart i mitten av oktober. 

Eventuella förändringar i 3-

månadersformuläret kommer i 

januari/februari 2014. 

Vi håller på med en större översyn av 

formulären, baserade på erfarenheterna av de 

pågående valideringsstudierna (se nedan). 

Dessutom kommer layouten att moderniseras. 

Men dessa större ändringar kommer inte 

förrän i 2015 års formulär. 

 

Mer precisa diagnoser 

I rutinsjukvården förekommer det en del 

feldiagnostik när epikrisen skrivs – det vet alla 

av er som försökt få fullständiga registreringar 

för att få god täckningsgrad i Riks-Stroke. 

Feldiagnostiken, oftast överdiagnostik av 

stroke, är ett kvalitetsproblem. 

Vi har fått medel för att försöka förbättra 

diagnossättningen i rutinsjukvården. Som en 

försöksverksamhet kommer några sjukhus att 

erbjudas korta utbildningar av medlemmar av 

Riks-Strokes styrgrupp. Vi kommer också att ta 

fram en lathund för att underlätta ett korrekt 

diagnossättande.  

 

Valideringar 

Riks-Stroke genomför ett mycket stort 

valideringsprojekt. Bl a har ni på sjukhusen 

fått registrera några typpatienter utifrån 

autentiska journaler. Det var 67 sjukhus som 

deltog i registreringen, vi tackar för er 

medverkan. Resultatet från registreringen av 

testfallen hjälper oss på sekretariatet att 

identifiera de frågor som är särskilt svåra att 

besvara. Sådana frågor – eller 

svarsalternativen - kan behöva formuleras 

bättre. Vi kan också behöva göra tydligare 

instruktioner i Vägledningen om hur man ska 

fylla i formulären.  

Återkoppling på valideringsstudierna kommer 

i en separat rapport samt i kommande 

nyhetsbrev. 

Buggar vid inmatning av data 

Den datacentral vid Umeå universitet som 

Riks-Stroke anlitar gör var tredje månad, 

ibland oftare, uppdateringar av datasystemet.  

Vid dessa uppdateringar kan det uppstå fel 

(buggar). Vi uppskattar det tålamod ni visat 

när felen uppstått (som tur är brukar besvären 

vara kortvariga).  Så snart ni upptäcker en 

bugg - hör då av er till Riks-

Strokesekretariatet, så att felet snabbt kan 

avhjälpas.  

 

Användardag 

Boka den 13 mars 2014 för en användardag, 

då vi samlar alla sjukhus till ett gemensamt 

möte i Stockholm. Vi kommer att informera 

om nyheter i Riks-Stroke, inhämta sjukhusens 

synpunkter och diskutera hur Riks-Stroke och 

svensk strokevård kan utvecklas. Mer 

information om dagen kommer senare. 
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