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Bilaga 1. Tabellen över de frågor som jämförts och skillnader i ordalydelse åren 2010 och 2013 

2010 2013
Fråge-
nummer

Fråga Fråge-
nummer

Fråga

1 Läs definitionen av en strokeenhet ovan.  
Stämmer denna beskrivning in på er enhet?

1 Läs definitionen av en strokeenhet ovan.  
Stämmer denna beskrivning in på er enhet? 

3 Finns på strokeenheten minst en person som  
ägnar sig åt att samordna stroke-vården  
(strokekoordinator)?

2 Finns på strokeenheten minst en person  
som ägnar sig åt att samordna strokevården 
(stroke-koordinator)?

4a Ange normal antal fasta strokevårdplatser per dygn 
på er enhet under första kvartalet 2010.  
Med fasta strokevårdplatser avses vårdplatser som endast 
används till patienter med strokesjukdom eller TIA. Vi vill att 
ni anger antalet platser per dygn, inte patienter. Om fasta 
platser saknas gå till fråga 4b

4 Ange normal antal fasta strokevårdplatser per dygn 
på er enhet under första kvartalet 2013.  
Med fasta strokevårdplatser avses vårdplatser som endast 
används till patienter med strokesjukdom eller TIA. Vi vill att 
ni anger antalet platser per dygn, inte patienter. Om fasta 
platser saknas ange 0 och gå till fråga 5.

4b Om fasta platser saknas, ange antal  
flexibla strokevårdplatser per dygn på  
er enhet under första kvartalet 2010.  
Med flexibla platser avses strokevårdplatser som finns till en-
hetens förfogande men som även kan användas till patienter 
med andra diagnoser. Ange antalet platser per dygn, inte 
patienter. Ange minsta och maximala antalet platser.

5 Om fasta platser saknas, ange antal flexibla  
strokevårdplatser per dygn på er enhet under 
första kvartalet 2013.  
Med flexibla platser avses stroke-vårdplatser som finns till 
enhetens förfogande men som även kan användas till pa-
tienter med andra diagnoser. Ange antalet platser per dygn, 
inte patienter. Ange minsta och maximala antalet platser

8a Vilken kompetens finns hos de läkare som arbetar 
på strokeenheten?  
Ange specialist-kompetens hos läkarna under första halvåret 
2010. Flera alternativ kan anges.

6 Vilken kompetens finns hos de läkare som arbetar 
på strokeenheten?  
Ange specialistkompetens hos läkarna under första kvartalet 
2013. Har en läkare dubbelkompetens, ange då båda  
specialiteterna. Flera alternativ kan anges.

11a Erbjuder enheten återkommande utbildning inom 
strokevård för anställd personal, som leder till 
STROKE-Riksförbundets kompetensbevis?

7 Erbjuder enheten återkommande (minst vart 
annat år) utbildning inom strokevård för anställd 
personal, som leder till STROKE-Riksförbundets 
kompetensbevis?

11b Ange andel av strokeenhetens anställda personal 
som vårterminen 2010 hade STROKE-Riksförbun-
dets kompetensbevis

8 Ange andel av strokeenhetens anställda personal 
som första kvartalet 2013 hade STROKE-Riksför-
bundets kompetensbevis

14 Finns en gemensam samverkansplan  
för organiserat samarbete mellan stroke-enhetens 
omvårdnadspersonal och eftervårdande enheter 
inom hälso- och sjukvården (exempelvis rehabiliter-
ings-klinik, geriatrisk klinik och primärvård)?

 Ja
 Nej
 Vet ej

9 Finns en gemensam samverkansplan för  
organiserat samarbete mellan strokeenhetens 
omvårdnadspersonal och eftervårdande enheter 
inom hälso- och sjukvården (exempelvis rehabilit-
eringsklinik, geriatrisk klinik och primärvård) och 
socialtjänsten?

 Ja, samverkansplan med eftervårdande enheter 
inom hälso- och sjukvården

 Ja, samverkansplan med kommunen

 Ja, samverkansplan med både eftervårdande en-
heter inom hälso- och sjukvården och kommunen

 Nej

 Vet ej

15 Finns en gemensam samverkansplan för  
organiserat samarbete mellan strokeenhetens 
omvårdnadspersonal och eftervårdande enheter 
inom socialtjänsten (exempelvis särskilda boenden, 
korttidsboende eller serviceboende)? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej

22 Vilken/vilka personalkategorier fyller  
i akutformuläret till Riks-Stroke?

10 Vilken/vilka personalkategorier fyller  
i akutformuläret till Riks-Stroke?  
Flera alternativ kan anges

23a I vilken sammanhang genomförs vanligtvis Riks-
Strokes 3-månadersuppföljning?

11 I vilken sammanhang genomförs vanligtvis  
Riks-Strokes 3-månadersuppföljning? Om flera 
alternativ är aktuella för er enhet, rangordna då  
de tre (1-3) mest vanliga alternativen.

25 Hur många faktiska arbetstimmar används till att 
registrera data till nationellt kvalitetsregister?

12 Hur många faktiska arbetstimmar används till att 
registrera data till Riks-Stroke?

24 Hur många arbetstimmar per vecka är schema-
lagda för registrering av data till nationellt 
kvalitetsregister?

13 Hur många arbetstimmar per vecka är schema-
lagda för registrering av data till Riks-Stroke?
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2010 2013
Fråge-
nummer

Fråga Fråge-
nummer

Fråga

26 Tillämpas på enheten ett fastställt vårdprogram 
avseende strokesjukdom?

14 Tillämpas på enheten ett fastställt vårdprogram 
avseende strokesjukdom?

27 Vilka neurologiska strokeskalor används regel- 
bundet vid första bedömning av patient med  
misstänkt stroke?  
Flera svarsalternativ kunde anges

 NIHSS
 SSS 
 Annan  
 Inga

15 Vilka neurologiska strokeskalor används regel- 
bundet vid första bedömning av patient med  
misstänkt stroke? Endast ett svarsalternativ  
kunde anges

 NIHSS 
 Annan  
 Inga

29 Kan datortomografi av hjärnan genomföras  
dygnet runt?

16 Kan datortomografi av hjärnan genomföras  
dygnet runt?

30 Kan bilderna från datortomografi tolkas  
avradiolog dygnet runt?

17 Kan bilderna från datortomografi tolkas av  
radiolog dygnet runt?

33 Finns rutiner för att använda övervaknings- 
protokoll på strokeenheten?  
Med övervakningsprotokoll avses checklista över kontroller 
och åtgärder som rutinmässigt ska följas under patientens 
vistelse på strokeenhet.

18 Finns rutiner för att använda övervaknings- 
protokoll på strokeenheten?  
Med övervakningsprotokoll avses kontroller och åtgärder 
som rutinmässigt ska följas under patientens vistelse på 
strokeenhet.

36 Ingår registrering av kost- och vätskeintag  
i övervakningsprotokollet?

19 Ingår registrering av kost- och vätskeintag  
i övervakningsprotokollet?

42 Finns rutin för att påbörja tidig multidisciplinär 
rehabilitering på strokeenheten?

20 Finns rutin för att påbörja tidig multidisciplinär 
rehabilitering på strokeenheten?

47 Finns tillgång till röntgenläkare som genomgått 
specialutbildning för tolkning av DT-bilder  
(neuroradiologi) på ert sjukhus?

 Ja 
 Nej
 Vet ej

21 Vilken neurologisk kompetens finns tillgänglig  
för ert sjukhus?
CT                     

 Dagtid       Kvällar, nätter, helger
CT-angio           

 Dagtid       Kvällar, nätter, helger
Trombektomi  

 Dagtid       Kvällar, nätter, helger
Trombektomi vid annat sjukhus 

 Dagtid       Kvällar, nätter, helger

49 Finns rutiner för att ambulanstransporter av  
patienter, där trombolyslarm utlösts, går direkt  
till röntgenavdelningen utan stopp på akut- 
mottagning?

22 Finns det rutiner vid trombolyslarm att ambulans-
transporter av patienter går direkt till röntgen-
avdelningen utan stopp på akutmottagning?

50 Var startas vanligtvis trombolysbehandlingen?  
Flera svarsalternativ kunde anges

23 Var startas vanligtvis trombolysbehandlingen?
Endast ett svarsalternativ kunde anges

51 Enligt era rutiner, var vårdas patienter med  
trombolysbehandling under akutskedet?

24 Enligt era rutiner, var vårdas och övervakas patient-
er med trombolysbehandling under akutskedet?

46 Finns tillgång till behandlingen med 
stroketrombolys?

 Ja, vid eget sjukhus
 Ja, vid annat sjukhus
 Nej
 Vet ej/ Fråga går ej att besvara

25 Kan ert sjukhus erbjuda trombolys dygnet runt alla 
dagar även helger, kväller och nätter?

 Ja 
 Nej
 Vet ej/ Fråga går ej att besvara

53 Finns vårdprogram för mekanisk (endovaskulär) 
trombolys på ert sjukhus?

26 Finns vårdprogram för trombektomi på ert 
sjukhus?

54 Vid utredning av patienter inför eventuell  
karotiskirurgi, genomförs rutinmässigt?

27 Vid utredning av patienter inför eventuell  
karotiskirurgi, vilka undersökningar genomförs 
rutinmässigt?
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2010 2013
Fråge-
nummer

Fråga Fråge-
nummer

Fråga

66 Vilket/Vilka av följande eftervårdande enheter med 
strokeinriktad rehabilitering finns att tillgå efter 
utskrivning från ert sjukhus? Flera alternativ kan 
anges

 Hemrehabilitering knuten till strokeenheten,  
dvs utförd av personal organisatoriskt knuten  
till strokeenheten

 Hemrehabilitering med speciell strokekompetens 
som inte är organisatoriskt knuten till strokeenhet

 Annan sorts hemrehabilitering
 Dagrehabilitering
 Korttidsboende eller motsvarande
 Permanent särskilt boende eller motsvarande
 Annat

29 Vilket/Vilka av följande eftervårdande enheter med 
strokeinriktad rehabilitering finns att tillgå efter 
utskrivning från ert sjukhus? Flera alternativ kan 
anges

 Hemrehabilitering knuten till strokeenheten, 
dvs utförd av personal organisatoriskt knuten till 
strokeenheten

 Hemrehabilitering med speciell strokekompetens 
som inte är organisatoriskt knuten till strokeenhet

 Annan sorts hemrehabilitering
 Dagrehabilitering
 Korttidsboende eller motsvarande  

    med rehabilitering
 Kommunalt särskilt boende eller motsvarande    

    med rehabilitering

Strukturerat återbesök för patienter med stroke eller TIA Strukturerat återbesök för patienter med stroke eller TIA

70 Finns rutiner för återbesök med strukturerat inne-
håll/program efter utskrivning från ert sjukhus.

30 Finns rutiner för återbesök med strukturerat  
innehåll/program för patienter med stroke  
efter utskrivning från ert sjukhus?

31 Finns rutiner för återbesök med strukturerat  
innehåll/program för patienter med TIA efter 
utskrivning från ert sjukhus?

71 Var sker återbesöket? 32 För patienter som haft stroke:  
var sker återbesöket?

33 För patienter som haft TIA:  
var sker återbesöket?

74 Vilka personalkategorier ska enligt rutin delta vid 
det strukturerade återbesöket på sjukhuset?

34 För patienter som haft stroke: Vilka personal- 
kategorier ska enligt rutin delta vid det struktur-
erade återbesöket på sjukhuset?


