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Bästa Riksstrokevänner! 

Året som gått 
Året som gått har varit annorlunda och mycket märkt av covid-19-pandemin. Vi hoppas nu att 

vaccinen fortsätter att vara effektiva och att vi kan fortsätta med återgången till en mer normal 

vardag. Sjukvården är dock fortsatt märkt av sviterna av pandemin med uppskjuten vård och en på 

många håll överbelastad personal. Det är dock väldigt positivt att våra resultat, trots detta, pekar på 

att de flesta patienter får en god strokevård i Sverige.  

Under 2020 såg vi en nedgång i rapporteringar av TIA. Vi ser nu en återgång till tidigare nivåer, 11% 

fler år 2021 än 2020, totalt 8 961. Antalet strokepatienter var väsentligen oförändrat, år 2021 totalt 

20 228. Subaraknoidalblödningar (SAH) rapporteras från fem av de neurokirurgiska klinikerna och år 

2021 rapporterade 421 patienter. Till skillnad från stroke och TIA är en majoritet av SAH-patienterna 

kvinnor.  

En av de stora utmaningarna i vården är att frigöra strokeenhetsplatser så att alla stroke och TIA 

patienter får tillgång till denna vårdform direkt vid inläggningen om de inte är i behov av en högre 

vårdnivå. Idag får var femte TIA och strokepatient inte det. Detta är en utmaning att förbättra denna 

siffra men detta är ett tydligt förbättringsområde.  

Andelen patienter med akut ischemisk stroke som får reperfusionsbehandling ligger sedan ett par år 

ganska stabilt, nu på 17%. Det föreligger dock en stor variation mellan regionerna från 12 % till 23 % 

av patienter med akut ischemisk stroke som får reperfusionsbehandling,  

Trots utmaningarna som vården fortsatt utsatts för under 2021 så ser mycket inom strokevården bra 

ut. Under året har ett strukturerat vårdförlopp introducerats för stroke och TIA (Personcentrerat och 

sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA (d2flujgsl7escs.cloudfront.net)). Att ni registrerar era 

patienter i Riksstroke möjliggör uppföljning av stora delar av första delen av detta vårdförlopp. 

Målsättningen för det strukturerade vårdförloppen är att säkerställa en god strokevård i hela landet 

för alla stroke- och TIA-patienter. Riksstroke har varit delaktig i framtagandet och tack vare era 

rapporteringar kan Riksstroke bidra till att följa upp vårdförloppets genomslag. Riksstrokedata kan 

användas som diskussionsunderlag med sjukhusledning och politiker om resursbrist påverkar vården 

negativt, t ex för få strokeenhetsplatser. Utan allas ert engagemang, rapportering av patienter och 

återkoppling till oss, vore det inte möjligt. Ett varmt tack!  

Vi hoppas nu på ljusare tider, mer normala förhållanden och längtar efter att få ses, ”på riktigt”. Vi 

hoppas att få träffa många av er på Riksstrokes användardag - varmt välkomna! 

Innan dess vill jag dock önska er en riktigt fin sommar! 

 

Årsrapport 2021 
Den preliminära Årsrapporten kommer inom kort på Riksstrokes hemsida, den slutliga rapporten 

med även 3 mån uppföljningen kommer på hösten.  

Se även Webbinarium 22-05-17 på Riksstrokes hemsida om Aktuella data från Rapporten. 

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_strokeochTIA_2020-05-15.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_strokeochTIA_2020-05-15.pdf


Riksstrokes användardag och Stroketeamkongress 2022 

Den 8-9 september 2022, anordnas den 14:e Stroketeamkongressen i Örebro på Conventum 

kongress. I anslutning till stroketeamkongressen kommer Riksstroke att arrangera Användardagen 

den 7 september även den på Conventum kongress.  

 

För anmälan för deltagande till både kongress och Riksstrokes användardag följ denna länk. 

https://mkon.nu/stroketeamkongress_2022 

 

För anmälan till bara Riksstrokes användardag följ denna länk. 

https://mkon.nu/stroketeamkongress_2022/riksstroke 

 

Vi återkommer med program närmare användardagen men ber er reservera dagen redan nu.  

 

Nya rapporter 
Riksstroke har under våren skickat ut de första statistikrapporterna med data från ert eget sjukhus. 

Rapporten har gått till Riksstrokeadministratören på sjukhuset, ni får vidarebefordra dessa till era 

chefer och övriga intresserade på er enhet. Tanken är att rapporterna ska skickas till er varje kvartal.  

De tre rapporterna är 

• En rapport som visar indikatorerna i vårdförloppet TIA/stroke  

• En rapport som visar hur sjukhuset ligger till kring Riksstrokes målnivåer 

• En rapport som visar hur ni ligger till i inrapporteringen i Riksstroke 

 

Riksstrokes webbinarier 
Riksstroke har haft 3 webbinarier under våren 2022. PP bilder och filmer från Riksstrokes webbinarier 

hittar ni på Riksstrokes hemsida http://www.riksstroke.org/sve/riksstroke-

registreringsplattform/webbinarium  och på Riksstrokes YouTube kanal innanför inloggning på 

hemsidan.  

 

Formulär 2023 
Förslag på formulärs ändringar har varit ute på remiss till sjukhusen och Riksstrokes styrgrupp under 

maj månad, arbetsgruppen och styrgruppen har gått igenom remissvaren. Några frågor som är svåra 

att besvara eller kan fångas på annat sätt planeras att tas bort.  Några frågor tillkommer förslag:  

Fråga om orsak till att trombektomi inte är utfört planeras i formuläret 2023 på samma sätt som 

fråga om varför trombolys inte är givet.  

Omvårdnadsvariablerna Nutrition och Munvård lyfts till Stroke formuläret för att visa på vikten av 

omvårdnaden. Ett nytt beslutsstöd om munhälsa är ute på remiss och finns nu på Riksstrokes 

hemsida. Remissversion Riktlinje avseende munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke. I 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för Stroke och TIA del 1 lyfts vikten av att 

utreda/riskbedöma och sätta in åtgärder för omvårdnadsvariabler. 

Frågorna kommer även att finnas i Omvårdnadsmodulen för de sjukhus som vill registrera även där. 

https://mkon.nu/stroketeamkongress_2022
https://mkon.nu/stroketeamkongress_2022/riksstroke
http://www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/webbinarium
http://www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/webbinarium
http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2022/05/Remissversion-Riktlinje-avseende-munhalsa-och-regionala-tandvardsstod-efter-stroke.pdf


Förslaget på formulär 2023 visas på användardagen.  

 

Omvårdnadsmodulen 
Ett arbete med att förenkla Riksstroke omvårdnadsformulär och inmatningen i webben har 

genomförts på Riksstroke kansliet i samråd med några av de sjukhus som registrerar 

omvårdnadsvariabler. Från 2022 har det nya formuläret med omvårdnadsfrågor börjat användas. 

Omvårdnadsvariabler 2022 

  

 

NIHSS 
NIHSS är den viktigaste skalan för att få ett mått på svårighetsgraden vid stroke, och en mycket viktig 

variabel när det gäller fortsatta analyser av data i Riksstroke: hur påverkar svårighetsgraden vilka 

behandlingar en patient fått, rehabiliteringsinsatser och prognos. Registreringen har fortsatt att stiga, 

för 2021 är det 72% som har registrerat fullständigt NIHSS vid ankomst till sjukhus. Det här är 

verkligen glädjande, nu har vi nått måttlig målnivå (70%) och snart hög målnivå (80%). 

På Riksstrokes hemsida finns länkar till NIHSS-manualen och den instruktionsfilm i NIHSS bedömning 
som tagits fram av den Nationella Arbetsgruppen för Stroke 
http://neurophys.gu.se/nihss.  
Se även information på hemsidan från Riksstrokes webbinarium om NIHSS, föredrag om bla 
poängsättning https://www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/webbinarium  
 

NIHSS-manualen finns i fickformat att beställa från Riksstrokes kansli 

riksstroke@regionvasterbotten.se 

 

Kansliet 
Det blir lite förändringar på personalen på kansliet. 

Statistiker Kajsa Grind kommer att gå till ett nytt arbete. Vi vill verkligen tacka Kajsa för det arbete 

hon gjort för Riksstroke i allmänhet men inte minst för hennes fina arbete med att utveckla arbetet 

med årsrapporterna vilket underlättat arbetet för kansli och styrgrupp avsevärt. Stort tack Kajsa, vi 

kommer att sakna dig! En ny statistiker kommer att anställas på Registercentrum Norr, denna 

statistiker kommer att på 50% vara på Riksstroke. Detta innebär att kansliet från och med i sommar 

har mindre statistikersupport.  

Sara Korpela kommer att anställas på 50% som biträdande Riksstrokekoordinator. Sara har tidigare 

varit inlånad från Strokecentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Vi är väldigt glada att Sara nu 

kommer att vara hos oss mer definitivt! Hannele Hjelm, Nationell Riksstrokekoordinator, går ner till 

80% tjänstgöring från hösten 2022.  

 

Support 

e-mail: riksstroke@regionvasterbotten.se eller via telefon, se kontaktpersoner på Riksstrokes 

hemsida https://www.riksstroke.org/sve/omriksstroke/kontakta-oss/ 

https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2021/12/Omvardnadsvariabler-2022.pdf
http://neurophys.gu.se/nihss
https://www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/webbinarium
mailto:riksstroke@regionvasterbotten.se
https://www.riksstroke.org/sve/omriksstroke/kontakta-oss/


 

Sommaren 

Under sommaren kommer Riksstroke kansliet stänga preliminärt mellan 4 – 26 juli. Begränsad 

verksamhet 27 juni-5 juli, 27 juli-5 augusti 

Mer information kring detta kommer på hemsidan i slutet av juni. 

Med detta vill vi önska er en riktigt fin sommar och tacka för gott samarbete! 

 

 
Mia von Euler, registerhållare 

 
 


