
 
 

NYHETSBREV FEBRUARI 2016 
Deadline 2016  
- För registrering av 2015 års data.  

Stroke Akutskede                      1 mars  
TIA                                      1 mars 
3-månadersuppföljning   15 maj 

Nyheter i Plattformen 

Riksstrokes ”egna” projekt Användbardata 
fortsätter under 2016. Som ni säkert sett har 
vi utvecklat en s.k. dashboard och ett 
analysverktyg. I dashborden kan sjukhusen ta 
del av resultat i realtid som direkt kan vara 
användbara i klinikers förbättringsarbete och 
för att sjukhusen kontinuerligt skall vara 
uppdaterade kring nyckelindikatorer, för-
dröjningar i inmatning och fullständighet av 
data.  Med analysverktyget så kan verksam-
heten på ett interaktivt och lättbegripligt sätt 
laborera och analysera med indikatorer i 
realtid. Det finns nu trombolys/trombektomi 
listor så att sjukhusen kan både se vilka 
trombolyser/trombektomier som är utförda 
av sjukhuset samt vilka de ”äger” (detta gäller 
de med läsbehörighet och uppåt).  
Under vårvintern så kommer analysverktyget 
att utökas med funktionalitet så att man kan 
få upp en lista på patienter. Via listan kan man 
klicka sig vidare till rätt akutskede (detta gäller 
de med läsbehörighet och uppåt).  
Tidserierna i dashboarden kommer att 
förändras så att man kan ta del av metadata, 
diagram och tabelldata i samma fönster. I 
tidsserierna kan man filtrera på kvartal och 

kön. En lista gällande antikoagulantia håller på 
att tas fram. 
 
Dessutom levereras data till Vården i Siffror 
(ViS). Där kan patienter/beslutsfattare ta del 
av årsdata för Riksstrokes målnivåer. För alla 
med SITSHS-kort kan man dessutom 
sammanställa data för eget sjukhus. Här är 
några länkar på instruktionsfilmer på hur det 
går till. Det första är allmänt om ViS och den 
andra är lite mera hur man skapar en 
strokerapport med ViS. 
https://www.youtube.com/watch?v=7GEgUA
oMpmk 
https://www.youtube.com/watch?v=EOoPH1
1wG3M 
 

Borttagande av målnivån för 
återbesök 

Målnivån baserad på återbesök vid 3-månader 
kommer i år att utgå. En rapport där Teresa 
Ullberg har validerat patientrapporterade 
uppgifter mot sjukvårdens egen registrering 
visade att patientrapporterade data var alltför 
osäkra för att fungera som kvalitetsvariabel. 
Rapporten finns publicerad på Riksstrokes 
hemsida (se länk nedan). Därför väljer 
Riksstroke att inte använda denna variabel 
som en målnivåsindikator, se nedan under 
slutrapporter. 

Användarenkät 
Under våren kommer Riksstroke att 
genomföra en ny användarenkät. Den är av 
stor betydelse för att Riksstroke skall kunna 
fortsätta att utveckla de delar som ni 
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användare finner mest intressanta och 
användarvänliga. 
 

Slutrapporter särskilda projekt inom 
Riksstroke  
Inom Riksstroke pågår flera delprojekt. Två 
intressanta projekt har slutrapporterats under 
2016 och finns på Riksstrokes hemsida under 
övriga rapporter. Den ena rapporten av 
Fredrik Buchwald handlar om validering av 
TIA-diagnoser. Den andra rapporten av Teresa 
Ullberg handlar om hur patienter rapporterar 
sina återbesök vid Riksstroke 3-månaders- och 
1-åruppföljning 
(http://www.riksstroke.org/sve/forskning-
statistik-och-
verksamhetsutveckling/projektrapporter/ 
 

Omvårdnadsmodul i Riksstroke 
Från 1 januari 2016 kan sjukhus välja att 
registrera i Riksstrokes omvårdnadsmodul. I 
dagsläget finns frågor inom 6 olika områden; 
fall, residualurin, nutrition/undernäring, 
munhälsa, trycksår samt smärta. Frågorna 
finns på Riksstrokes hemsida under 
Registrering/Genvägar och Formulär. Där finns 
även information om omvårdnadsfrågorna 
samt vanliga frågor och svar. 
 

mRS-modul i Riksstroke 

Från 1 januari 2016 kan sjukhus välja att 
registrera i Riksstrokes mRS-modul. mRS är en 
skattningsskala för att bedöma funktion hos 
den person som insjuknat i stroke. På 
Riksstroke hemsida finns två olika formulär, en 
version när man träffar personen vid ett 
återbesök 3-månader efter insjuknandet samt 
ett formulär som nu testas genom att sändas 
med när man sänder ut 3-månaders-
uppföljningen. 

Riksstrokessekretariatet 
Åsa Johansson vid Riksstrokessekretariatet går 
i pension från 1 mars. Ett varmt tack till Åsa 
för utomordentligt fina insatser för Riksstroke 
under många år!  

Ersättare blir Hannele Hjelm som tidigare har 
arbetat som administratör för Riksstroke i 
Kalix där hon registrerat och arbetat med 
deras data i verksamhetsförbättrande syfte. 
Hannele kommer att arbeta 50 % vilket 
innebär att Riksstrokesupporten nu minskas, 
vi hoppas därför på ert överseende då svaren 
på era frågor kan blir något förlängd jämfört 
med tidigare. Maila därför gärna era frågor så 
kan vi lättare svara så fort vi kan. 
 
Strukturdatarapport  
Riksstrokes kommer inom kort att publicera 
en rapport baserat på en enkät om 
strokevårdens struktur i Sverige 2015. 
Strukturdata gäller sådant som antal 
vårdplatser, personaltäthet, personalens 
kompetens och tillgång till olika diagnostiska 
och terapeutiska metoder. 
Strukturdataenkäten planeras att återkomma 
årligen framöver, alternerande mellan en mer 
fyllig enkät (liknande den som användes 2015) 
och en kortare version vartannat år.   
 
BarnRiksstrokeregistret 
Alla barn/ungdomar i åldern 1 månad – 18 år 
som vårdas på en strokeenhet, kan registreras 
i Barnriksstroke. BarnRiksstroke är ett 
delregister av Riksstroke. Registrering kan 
göras för barn/ungdomar som insjuknat i 
stroke efter den 1 januari 2016. För 
patientinformation, registreringsformulär eller 
andra frågor, kontakta registerkoordinator Rut 
Inger Enryd (rutinger.enryd@vll.se telefon 
072-249 2420) eller annan kontaktperson i 
Barnriksstrokes ledningsgrupp. Se även 
www.barnriksstroke.se  
 
Nationell Användardag 
Ett nationellt Användarmöte är planerad i 
samband med den kommande stroketeam-
konferens. Användardagen är den 11 oktober 
och strokekonferensen den 12-13 oktober 
2016 i Umeå, se www.stroketeam2016.se 

 

 Många hälsningar 

Bo Norrving för Riksstrokes styrgrupp och för 
Riksstrokes sekretariat. 
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