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Årsrapporten
Årsrapporten publicerades i oktober. Vi
uppmanar alla att använda uppgifterna i
rapporten för att utveckla strokevården
hemma på sitt sjukhus. Rapporten hjälper till
att identifiera klinikens starka och svaga
punkter.

Årets strokeenhet blev Sundsvall/Härnösands
sjukhus. Vinnaren fick en liten gåva.
Hedersomnämnanden gick till Linköping,
Falköping, Hässleholm, Skövde och
Köping/Fagersta, som alla fick diplom.
Stort grattis till vinnarna!

Alla deltagande kliniker har fått rapporten.
Önskar ni fler exemplar, meddela då RiksStrokes sekretariat.

Nationella riktlinjerna för
strokesjukvård

Vi vill förstås gärna ha förslag och synpunkter
på hur Riks-Strokes årsrapport kan
vidareutvecklas. Så hör gärna av dig till Sari
Wallin (sari.wallin@medicin.umu.se).

En preliminär version av de uppdaterade
nationella strokeriktlinjerna presenterades i
februari. Dokumentet har sedan varit ute på
remiss och diskuterats vid seminarier med
brett deltagande av professioner,
beslutsfattare och patienter. De
förbättringsförslag som kommit fram har
arbetats in den slutliga versionen som
publicerades den 25 november.

Årets strokeenhet
För andra året har Årets strokeenhet utsetts.
Bedömningarna grundas dels hur fullständiga
Riks-Strokeregistreringarna varit, dels på hur
man 2008 legat till i vissa centrala
kvalitetsindikatorer .

Vill du ta del riktlinjerna, gå då in på
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer200
9/2009-11-4/Sidor/default.aspx
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Riks-Stroke besöker regionerna
Under februari och mars kommer Riks-Stroke
att besöka regionerna. Från RiksStrokekansliet kommer Sari Wallin och Åsa
Johansson att delta och från Riks-Strokes
styrgrupp Kjell Asplund.
Vi kommer att diskutera hur Riks-Strokedata
kan tolkas lokalt och hur de kan användas i
arbetet med att förbättra vårdens kvalitet. Vi
kommer också att ha praktiska
demonstrationer och övningar kring den nya
förbättrade versionen av
registreringsformulären.
Ett inbjudningsbrev har gått till samtliga
sjukhus i landet. Mer detaljerad information
om det möte som ordnas i din region kommer
inom kort. Inbjudan går till Riks-Strokes
kontaktperson vid varje sjukhus.

Samarbete med SITS-MOST
I ett tidigare nyhetsbrev aviserade vi ett
samarbete med SITS-MOST, det
internationella registret för
trombolysbehandling för stroke. Avsikten var
att försöka undvika dubbelarbete vid
registreringarna. Nu visar det sig att SITSMOST inte har möjlighet prioritera detta. Det
har därför tyvärr inte varit möjligt att
samordna registreringarna.

deltog Kerstin Hulter Åsberg, Peter Appelros
och Daniela Bjarne.
Vid det andra symposiet presenterades de
uppdaterade nationella riktlinjerna om
strokevård. Dagens praxis i förhållande till
riktlinjerna redovisades med utgångspunkt
från uppgifter från Riks-Stroke. Här var RiksStroke representerat genom Kjell Asplund, Bo
Norrving och Mariann Ytterberg.

Vanliga frågor
I varje nummer av nyhetsbrevet tar vi upp ett
par aktuella frågor från användarna.
-

Hur får vi tillgång till sjukgymnastikoch arbetsterapeut modulen?
Från den 1 januari kommer dessa båda
moduler finnas tillgängliga för alla deltagande
sjukhus. Formulären kommer att skickas till
strokeenheterna i mitten av december, de
kommer även att finnas på hemsidan
www.riks-stroke.org .
Riks-Strokes nya webbaserade
inregistreringssida kommer att vara klar den
14 januari. Registreringssidan kommer därför
att vara stängd under perioden 100101 100113.

God Jul och Gott Nytt ÅR!
Riks-Stroke på Riksstämman
Vid årets medicinska riksstämma redovisades
uppgifter från Riks-Stroke vid två seminarier.
Vanligen utfrågas politiker om vården. Denna
gång vände vi på det: Maria Larsson fick fråga
ut företrädare för strokevård och patienter
om vilka problem de uppfattar finns i
strokevården och vad man kan göra för att
komma tillrätta med dem. Från Riks-Stroke

Vi på Riks-Stroke sekretariat och i Riks-Strokes
styrgrupp vill varmt tacka alla som bidragit till
att göra Riks-Stroke till ett av Sveriges ledande
kvalitetsregister. Vi uppskattar verkligen ert
engagemang och allt ert stora kunnande. Vi
önskar er alla riktigt sköna jul- och
nyårshelger.
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