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Exempel och praktiskt användande

• Körkortsprojektet

• Trombolystider

• Sväljbedömning

• Strokeavdelning som första vårdavdelning



Körkortsprojektet

Bakgrund: 

• Patienternas frågor ”När får jag börja köra bil igen?” till ssk

på mottagning

• Ingen dokumentation om vem som gör uppföljning av 

patientens körförbud

Riksstroke före projektet: 

• Mycket okända uppgifter

• Ingen samstämmighet mellan det som angivits i akutskedet 

och i 3 – månaders uppföljningen



Efter Körkortsprojektet

• Skriftlig rutin för uppföljning av körförbud

• Blankett i journalen som skrivs ut till patienten

• Obligatoriskt sökord i läkarepikris

• Mindre okända uppgifter i Riksstroke

• Samstämmighet i Riksstroke mellan akutskede 

och 3 – månaders uppföljning



Plupparna i Riksstroke

Starta möten med att visa målnivåerna från 

Riksstroke – skapar eftertanke och diskussion

Värdebaserad vård på Akademiska 

Tre grupper + styrgrupp

Programråd Region Uppsala



Projekt ”Få ordning på Rädda Hjärnan spåret”

Varför tar det så lång tid?

Varför har vi inte ”grön plupp”?

Start 170918

• Bitr. VC alla larm kontorstid

• Organisatoriska förändringar

• Förändringar i flödet

• Återkoppling larmloggar varje vecka

Riksstroke: 

• Utförda trombolyser

• Listan konverterad till Excel



Trombolystider

jan – aug 2017

48 minuter

33 st

jan – aug 2018

31 minuter

46 st

Nu ”grön plupp” 



Sväljbedömning

Ny MLA på Strokeavdelningen

- Varför bara 85 % 2017?

- Varför inte ”grön plupp” i Riksstroke?





 Sväljtest 1 av 3 prioriterade områden 

för verksamheten att jobba med 2018

Utbilda personalen 

Dokumentera 

Direktregistrera i Riksstroke, följer varje vecka

Utlokaliserade strokepatienter – identifiera vilka 

avdelningar för att skapa riktade utbildningsinsatser

Riksstroke: Tittar på ej gjorda sväljtest varje månad 

för att identifiera avdelning/orsak



Varje måndag sätts skärmdump från Riksstroke upp på anslagstavlan 

i konferensrummet på strokeavdelningen



Strokeavdelning som första vårdavdelning

Varför kommer bara 67 % av alla 

strokepatienter till Strokeavdelningen 

som första vårdavdelning?



Verksamhetens andra prioriterade mål

 Strokeavdelning som första vårdavdelning

Start: 180903

Information till akm och vårdplatskoordinatorer

Orsakskartläggning: 
• Journalgranskning av de patienter som inte kommer till 

Strokeavdelningen 

• Journalgranskning av inlokaliserade patienter

Direktregistrering i Riksstroke för att kunna följa 

varje vecka



Tack för mig!


