Förbättringsarbeten med hjälp
av data från Riksstroke.
!
(1, Akademiska

-Sammanhållen strokevård
-Andelen som vårdats på strokeenhet
-Riksstroke används för att göra
förbättringspotentialen synlig

!
(2, Alingsås

-Årlig återrapportering till avd och läkargruppen
-Användandet av antikoagulantia vid förmaksflimmer
-Internutbildning
-Kompetensbevis för strokevård

!
(3, Arvika

-Särskilt utvalda resutat redovisas varje månad
-Fokus på antikoagulantia vid förmaksflimmer
-Identifiera områden som måste utvecklas
-Strokemöten
-Rehabiliteringresultat rapporteras i årsrapport

!
(4, Enköping

-Registerdata används av sjukhusledningen
-Öka andelen direktinlaggda på strokeenhet
-Förbättrad vårdkedja
-Förbättrad information till patienten genom
-Nöjdhet med rehab och vård följs upp

!
(5, Gävle

-Ledtider till trombolys
-Förbättrad information till patienten
-Förbättrat och snabbare omhändertagande
-Fler återbesök på strokemottagning

!
(6, Helsingborg
16
!
(

-Direktinlaggda på strokeenhet
-Trobolyskedja
-Rehab och eftervård
-Nöjdhet och information till patienten

!
(7, Kalmar

-Använt Riksstroke siffror för analys och information
till olika yrkesgrupper
-Förbättringar av dörr till nåltider för tromboly

!
(8, Karlshamn
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-Förbättring av täckningsgrad
-Utveckla trombolyskedja
-Direktinlagda på strokeenhet
-Förbättringar genom ökad registrering
-Följa andelen som får hemrehab och
nöjdhet med vården och rehabilitering

!
(9, Karlskoga

-Strokekompetensutbildning
-Nöjdhet med strokevården
-Riskanalys

10, Karlskrona
!
(

-Strokeprocessmöte.
-Förbättring av täckningsgrad
-Utveckla trombolysbehandling
-Direktinläggning på strokeenhet
-Förbättringar genom ökad registrering
-Nöjdhet med vården och rehabilitering på sjukhus

11, Karolinska Solna
!
(

-Värdebaserad vård.
-Reperfusionsbehandlade och sväljtestade patienter.
-Förbättrade resultat avseende insatt sekundärprofylax.
-Nöjdhet med vården.

12, Kullbergska
!
(

-Trombolyskedja
-Direktinlaggda på strokeenhet.
-Rehabiliteringen för patienten, fokus på hemrehab

13, SkaS Lidköping
!
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14, Motala
!
(

-Trombolyskedja
-Det medicinska omhändertagandet
-Utökad rehabilitering även på helg
-Bemötande delaktighet och rehabilitering

15, Mälarsjukhuset
!
(

-Trombolyskedja
-Direktinlaggda på strokeenhet
-Rehabiliteringen för patienten
-Särskilt fokus på hemrehab

16, Piteå
!
(

-Projekt för att vidareutveckla strokevården
-Kontinuerlig uppföljning av data från Riksstroke
-Journalgranskningar.
-Månadsvis sammanställning av NIHSS,
sväljbedömning, rökning, trombolys
och rehabilitering

17, SkaS Skövde
!
(

-Kvalitetsuppföljning av strokevårdkedjan
-ADL hos patienter som fått trombolys
-Kvartalsrapportern
-SLAG-projektet

18, Sollefteå
!
(

-Ökad information till läkare
-Spridning av målnivåer till chefer
-Fokus på att patienterna får ett återbesök
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-Snabbare väg till trombolys
-Rehabplan för patienten
-Bättre information till patient och anhörig
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19, Sundsvall
!
(

-Regelbundet följa strokevården
-Rätt patient på rätt plats
-Trombolyskedja
-Hur upplever patienten vården?

20, Torsby
!
(

-Strokesjuksköterskans roll
-Stroke-körkort
-Hjärnvägen
-Snabbare omhändertagande
-Särskilda insatser för förstagångsinsjuknanden

21, Västervik
!
(

-Journalgranskningsgrupp
-Ökad nöjdhet med inneliggande rehab
-Minskat ADL behov efter 3-månader
-Utbyggd hemrehab

22, Borås
!
(

-Månadsvisa prenumerationer via Riksstroke.
-Trombolyskedja.
-Direktinläggning på strokeenhet från ambulans
-Regionala målnivåer.

23, NUS Umeå
!
(
-Dashboard
-Analysverktyg

