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Strukturdataenkät april 2015

För några dagar sedan meddelades

Riksstrokes administratörer att det åter dags 

för en enkät om strokevårdens struktur i 

Sverige 2015.

När man kartlägger olika verksamheter är det

vanligt att se på de tre komponenterna 

struktur, process och resultat. I Riksstroke 

registreras en rad process- och resultatdata, 

däremot inget om strokevårdens struktur. 

Strukturdata gäller sådant som antal 

vårdplatser, arbetssätt, personalens 

kompetens, och tillgång till olika diagnostiska 

och terapeutiska metoder. 

Socialstyrelsen genomförde 2005 samt 2010 i 

samarbete med Riksstroke en omfattande 

strukturdataenkät. Önskemål har framkommit 

att följa utvecklingen av strokevårdens 

struktur över tid. När Socialstyrelsen inte hade 

planer på fler uppföljningar övertog Riksstroke 

initiativet och genomförde under 2013 en ny 

mycket förkortad strukturdataenkät.

Nu är det då åter dags att följa upp 

strokevårdens struktur eller förutsättningar 

och hur den har förändrats över tid. Samtliga

sjukhus med akut strokevård har besvarat 

tidigare strukturdataenkäter.

Resultaten av kartläggningarna kommer att 

redovisas i en särskild rapport. Vi räknar också 

med att göra en kort sammanfattning i 

Riksstrokes reguljära årsrapporter.

Strukturdataenkäten planeras att återkomma 

cirka vartannat år. 

Riksstrokes rapporter 2015

Årsrapport 2014 för TIA och stroke

En preliminär webbrapport för TIA och Akut 

stroke kommer att publiceras på Riksstrokes 

hemsida under juni månad. En tryckt version

kommer under hösten.

3-månadersuppföljningen 2014 

Delar av resultatet från 3-månaders-

uppföljningen kommer i september att 

publiceras på webben och till en del att ingå i 

ovan tryckta årsrapport. En mer utförlig 

redovisning kommer sedan att ingå i nästa års 

rapport: Ett år efter stroke.

Ett år efter stroke, 1-årsuppföljning 2014

En preliminär rapport publiceras på webben 

under hösten för att sedan komma ut i tryckt 

form senare under hösten/vintern.

Strukturdatarapport 2015 
Rapporten kommer att publiceras under 
hösten.
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Deadline för registrering av TIA 

och Akut stroke 

Deadline för registrering av akutskedet och 

TIA för insjuknande under 2015 diskuteras att 

eventuellt ändras till 1 februari 2016 i syfte att 

tidigarelägga återkoppling med data till 

verksamheterna.

Nya målnivåer

Registrering av TIA (ny målnivå 2015)

Antalet patienter med TIA i Sverige kan skattas 
till cirka 10 000. TIA och hjärninfarkt utgör ett 
kontinuum av ischemiska händelser i hjärnan. 
Utredning och behandling vid TIA och 
hjärninfarkt är lika i de flesta avseenden. God 
vårdkvalitet är lika viktiga för båda tillstånden 
och leder till förbättrad prognos. Riksstroke 
vill starkt rekommendera att inte bara stroke 
utan också TIA skall rapporteras i registret; 
medan alla sjukhus rapporterar stroke var det 
2014 fortfarande 10 av 72 sjukhus som inte 
registrerade TIA i registret. Från och med 2015 
kommer uppgiften om sjukhuset registrerar 
TIA (ja/nej) att vara med bland Riksstrokes 
målnivåer. 

Registrering av NIHSS (ny målnivå 2015)

NIHSS ger den bästa bedömning av 
svårighetsgrad vid stroke. En konsekvent 
registrering och rapportering av NIHSS i 
Riksstroke skulle medföra bättre möjligheter 
att jämföra patientsammansättningen mellan 
olika sjukhus och ge bättre möjligheter att 
justera för svårighetsgrad vid beräkningar av 
utfallsmått efter stroke

Detta är viktiga förbättringsområden för 
praktiskt taget alla sjukhus. I nuläget 
registreras NIHSS bara på cirka hälften av alla 
patienter med stroke, och det är stora 
variationer mellan sjukhusen. 

Kurs i NIHSS utförandet finns på nätet länk 

www.healthcarepoint.com

Från och med 2015 kommer andel (%) med 

registrerad NIHSS att vara med bland 

Riksstrokes målnivåer.

Validering av diagnoser i syfte 

att förbättra täckningsgraden 

I slutet av 2013 besöktes 8 strokeenheter av 
en representant från Riksstrokes styrgrupp 
med syfte att förbättra diagnossättning och 
därmed även täckningsgraden i Riksstroke.
En fortsättning av detta projekt planeras 

under 2015. Mer information kommer; är er 

strokeenhet intresserad av att delta - kontakta 

Riksstroke sekretariatet!

Diagnoslathundar för TIA och stroke finns som 

tidigare att beställa från sekretariatet.

Nationell Användardag

Ett nationellt Användarmöte är planerat 

onsdag den 14 oktober 2015 på SAS Radisson 

Viking, Stockholm. Mer information kommer 

senare

Instruktionsfilmer till

webbmodulerna

Vi planerar att göra korta instruktionsfilmer 

för användning av de olika funktionerna i 

Riksstrokes webbmodul. Ex på innehåll kan 

vara; administrering av användare, hantering 

av dubbelregistreringar, korrigering av 

insjuknandedatum eller diagnos m.m. Vi tar 

tacksamt emot era förslag på innehåll i dessa 

filmer

Kommande strokekonferenser

Nordic stroke går av stapeln 26-28 augusti i

Malmö.  För anmälan och program se länk

https://www.malmokongressbyra.se/nordicstr

oke/welcome

Många hälsningar

Bo Norrving för Riksstrokes styrgrupp och 

sekretariat

http://www.healthcarepoint.com/
https://www.malmokongressbyra.se/nordicstroke/welcome
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