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Förmaksflimmer riskfaktor för stroke 
ökad indikation för antikoagulantia

Patientens rättigheter, behov av information 
och delaktighet i vård och rehabilitering

Anhörigas roll uppmärksammas

Livskvalitet som mål

Ökat intresse för
Cerebrovaskulära sjukdomstillstånd



Tidig aktivering

• Inom 48 tim
• Alla negativa effekter av sängläge
• Minsta effektiva dos
• Ståträning

Stroke – Riksförbundets logotype
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Den stora utmaningen:

Hur får man den sammanhållna 
vård- och rehabiliteringsplanen 

att hålla även efter hemkomsten?



Det är lika viktigt att

behandla riskfaktorerna
efter stroke som före stroke



Riksstrokes uppföljning 2012

Andelen missnöjda med rehabiliteringen var oförändrat hög
En tredjedel hade inte fått tandvård
En femtedel hade inte följts upp med läkarbesök senaste halvåret
Över hälften var beroende av anhöriga helt eller delvis

(Ullberg T et al: Perceived Unmet Rehabilitation Needs 1 Year
After Stroke. Stroke 2016)



Anhörigas situation

• Hälften ansåg att den anhörige var helt eller delvis beroende av deras 
tillsyn och hjälp
• Man hjälpte till med städning, ekonomi, kontakter med vård och 

omsorg, bilkörning och rehabilitering
• En fjärdedel kände ofta trötthet och utmattning
• Hälften önskade mer kunskap om 

stroke, behandlingsmetoder, anhörigstöd, läkemedel, 
hjälpmedel, bostadanpassning och samlevnad.



14 kommuner 
i Norrbottens region

¼ av Sveriges yta

Strokedialog



10 kommuner 

i Region 
Västmanland

Strokedialog



24 kommuner i 
Region Stockholm

Strokedialog



RIKSSTROKE
The Swedish Stroke Register



Resultat av Strokedialog:

• strokepatienternas egna prioriteringar lyfts fram 
• ökad uppmärksamhet på för dem relevanta uppgifter om kvaliteten i 

långsiktig rehabilitering och anhörigstöd
• kommundata har tagits fram för första gången:
• begränsning: de minsta kommunerna=små tal, men mer relevanta 

uppgifter för patienterna: 
• långsiktig rehabilitering och anhörigstöd ombesörjs mestadels av 

kommunerna.

RIKSSTROKE
The Swedish Stroke Register



Riksstroke årsrapport 2021

”Fortfarande brister som belyser behovet av 
av strukturerad uppföljning efter stroke”

”Stora skillnader mellan regionerna””

Skillnaderna kan vara ännu större mellan kommunerna!



Fråga sjukvården och kommunen om återkommande rehabilitering
och ny biståndsbedömning
Fråga efter ett läkarbesök där läkaren kan följa upp 
riskfaktorer och vanliga komplikationer efter stroke
Begär att sjukvården gör smärtanalys, ger passande smärtlindring
och bedömer om depressionsbehandling behövs
Efterfråga fortsatt rehabilitering och ny rehabiliteringsbedömning
Fråga efter hjälp från sjukvården med rökavvänjning 
Fråga efter anhörigstöd hos kommunen
Fråga efter uppföljning hos tandläkare eller tandhygienist
Fråga efter tandvårdsstöd



Rehabilitering efter stroke-enheten

”Hur nöjd eller missnöjd är du med rehabiliteringen eller 
träningen efter att du skrevs ut från sjukhus för din stroke? 
Av dem som fått rehabilitering var 86 % mycket nöjda eller nöjda.

Socialstyrelsen: Nöjdhet med rehabilitering –
en indikator för god strokevård

målnivå 87 % av de som fått rehabilitering. 



Målet för vården efter stroke-enheten är livskvalitet
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