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Sammanfattning 

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar hjärnans kärl och ger upphov till akuta 

neurologiska symtom och som ofta övergår i långvariga eller permanenta funktionsnedsättningar. 

Stroke orsakas vanligen av en blodpropp men i en mindre del av fallen av en blödning. Årligen 

insjuknar cirka 25 000 personer i stroke. Incidensen ökar med stigande ålder och fyra av fem av de 

som insjuknar är över 65 år. Var femte person som får stroke avlider inom tre månader. De som 

överlever får ofta någon form av kvarstående motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. 

Problem med sensorik, balans och kommunikation (tal och språk) är också vanliga. Stroke är den 

tredje vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna och behovet av rehabilitering är stort. 

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som beskriver det tidiga omhändertagandet 

prehospitalt och i sluten vård av personer med stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA) 

publicerades 2020. Det föreliggande vårdförloppet utgör en fortsättning som beskriver 

omhändertagandet efter den tidiga slutenvårdsfasen och därefter livet ut. Det finns ett flertal 

utmaningar i denna andra del då det i nuläget finns betydande brister i uppföljning och rehabilitering 

efter perioden i sluten vård. Denna andra del av vårdförlopp stroke och TIA omfattar tre 

delprocesser: Utskrivning, Fortsatt rehabilitering och Strukturerad uppföljning. Alla personer som 

haft stroke eller TIA bör ha livslång strukturerad uppföljning, och i de fall fortsatt rehabilitering 

behövs kan dessa två processer pågå samtidigt.  

Utskrivning: 

Utskrivning kan ske från strokeenhet och rehabilitering i sluten eller öppen vård och kan vara aktuell 

vid flera tillfällen i vårdförloppet efter stroke och TIA. Vid utskrivningen sammanfattas utredning, 

bedömning, behandling, resultat och planering för fortsatta insatser. Utskrivningen är viktig för att 

säkra övergången till nästa vårdgivare och fortsatt uppföljning. Planer för fortsatta insatser inklusive 

uppföljning ingår i en gemensam överenskommelse med patienten i ett patientkontrakt. 

Patientkontraktet omfattar planerad vård, överenskomna tider och fasta vårdkontakter. 

Fortsatt rehabilitering: 

Efter vård på strokeenheten är en del patienter i behov av ytterligare rehabilitering. Den kan ske som 

en integrerad del i strokeenhetsvården, i hemmet, i öppen vård eller i annan sluten vård beroende på 

omfattning och grad av funktionsnedsättningar samt problem med aktivitet och delaktighet. För att 

kunna erbjuda en personcentrerad rehabilitering oavsett vårdnivå, är det viktigt med tillgång till ett 

multidisciplinärt team där personalen har särskild kunskap om stroke. Rehabiliteringsinsatserna utgår 

alltid från patientens mål och rehabiliteringsbehov, som dokumenteras i en rehabiliteringsplan. Vid 

utskrivning från rehabiliteringen sker en överrapportering till annan verksamhet och patienten blir 

delaktig i processen. Om funktions- och aktivitetsförmågan förändras över tid, kan en ny 

rehabiliteringsperiod vara aktuell. 

Strukturerad uppföljning:  

Personer som genomgått stroke eller TIA har behov av livslång uppföljning av medicinska åtgärder, 

omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser. Uppföljningen innebär att en helhetsbedömning görs 

utifrån personens aktuella situation och att korrekta åtgärder eller hänvisning vidare till rätt instans i 

vårdkedjan sker. För att kunna bedöma samtliga aspekter av personens hälsotillstånd behövs tillgång 

till ett multidisciplinärt team med särskild kunskap om stroke. Med fördel kan en så kallad Post-
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stroke checklista användas för att fånga de viktigaste områdena. Uppföljningen sker på öppenvårds-

mottagningar inom den specialiserade vården alternativt i primärvården inom region eller kommun. 

Vid besöket utvärderas uppsatta mål och vårdinsatser i relation till patientkontraktet. 

Nationellt system för kunskapsstyrning leder det övergripande arbetet med att utveckla 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, och detta dokument har utvecklats inom ramen 

för Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar. Det praktiska arbetet med att ta fram 

dokumentet genomfördes av en nationell arbetsgrupp utsedd av programområdet.   
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1. Beskrivning av vårdförlopp 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp syftar till ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i 

hälso- och sjukvården, samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för patienten. 

Vårdförloppen omfattar en stor del av vårdkedjan inklusive hur individens hälsa främjas. 

Vårdförloppen utgår från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas gemensamt fram av olika 

professioner och specialiteter inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning.  

Vårdförloppens beskrivning av evidensbaserad vård ska integreras med personanpassade åtgärder. I 

vårdförloppet beskrivs kortfattat vad som ska göras och i vilken ordning. Det personcentrerade 

förhållnings- och arbetssättet förstärks genom ett patientkontrakt som ska tillämpas i vårdförloppen. 

Det innebär bland annat att patienters och närståendes behov, resurser och erfarenheter av hälso- 

och sjukvården ska tas tillvara, att beslut om vård ska tas gemensamt och att det dokumenteras i 

journalen vad patienten respektive vården tar ansvar för.  

Den primära målgruppen för vårdförloppsdokumentet är hälso- och sjukvårdspersonal som ska få 

stöd i det kliniska mötet med patienter och i förekommande fall närstående. Kapitlen om uppföljning 

och bakgrund är främst avsedda att användas tillsammans med beskrivningen av vårdförloppet vid 

införande, verksamhetsutveckling och uppföljning av vårdförlopp. De riktar sig därmed till en bredare 

målgrupp, exempelvis verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare. 

1.1 Om stroke och TIA 
Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar hjärnas kärl och ger upphov till akuta 

neurologiska symtom. Symtomen ska kvarstå minst 24 timmar eller leda till dödsfall, och inte ha 

någon annan uppenbar orsak än kärlsjukdom, för att definieras som stroke. Om symtomen beror på 

ischemi och varar kortare tid än 24 timmar definieras tillståndet som en transitorisk ischemisk attack 

(TIA) [1]. 

I Sverige orsakas stroke i 85 procent av fallen av en blodpropp (akut ischemisk stroke). I cirka tio 

procent av fallen orsakas den av en blödning inne i hjärnvävnaden (intracerebral blödning), medan 

cirka fem procent beror av en blödning mellan hjärnhinnorna (subaraknoidalblödning) [2]. 

Årligen insjuknar cirka 25 000 personer i stroke och 10 000 i TIA [1]. Antalet strokefall har minskat 

under senare år. Incidensen ökar dock med stigande ålder och fyra av fem personer som insjuknar är 

över 65 år. Subaraknoidalblödning drabbar en yngre patientgrupp och majoriteten är i arbetsför 

ålder. Stroke kan förekomma i alla åldrar, även hos barn [2, 3].  

Prevalensen, det vill säga antal personer som lever och har haft en stroke tidigare i livet, 

uppskattades 2015 till cirka 200 000 personer, det vill säga 1 942 per 100 000 personer [4].  

Ungefär tre av fyra personer med stroke kommer till akutsjukhus med ambulans och första 

vårdkontakten tas oftast via 112 men också via 1177 [2]. En mindre andel söker direkt på 

akutmottagning, alternativt tar de kontakt med primärvården eller en närakut först och hänvisas då 

akut vidare till en akutmottagning. Akut behandling av stroke sker primärt inom akutsjukvården. 
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Var femte person som får stroke avlider inom tre månader [2]. De som överlever får ofta någon form 

av kvarstående motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. Problem med sensorik, balans, 

kommunikation, tal och språk är också vanliga. Stroke är den tredje vanligaste orsaken till 

funktionsnedsättningar [3]. Behovet av personcentrerad strokerehabilitering är därför stort. 

1.2 Omfattning 
Vårdförloppet omfattar åtgärder inför utskrivning efter stroke eller TIA, fortsatt rehabilitering samt 

strukturerad uppföljning och pågår vanligen livet ut. Vårdförloppet tar vid där vårdförlopp Stroke och 

TIA - tidiga insatser och vård slutar. 

Vårdförloppet omfattar följande verksamheter: strokeenheter, rehabiliteringsenheter inom öppen 

och sluten vård, sjukhusets öppenvårdsmottagningar och primärvård. Primärvård omfattar både 

regional och kommunal hälso- och sjukvård. På ett flertal ställen skrivs båda organisationerna ut för 

att betona att det kan ske både inom region och kommun. 

1.3 Vårdförloppets mål 
Det övergripande målet för vårdförloppet är god och jämlik vård. Vårdförloppet utgör ett stöd för 

evidensbaserad vård, inklusive rehabilitering och uppföljning, liksom ökad nöjdhet, förbättrad hälsa 

och livskvalitet efter tidiga insatser och vård vid stroke och TIA. Det säkrar också övergångar mellan 

olika aktörer i vårdkedjan. Perspektivet för vårdförloppet är livslångt. 

Målen ska uppnås genom 

• en individuellt anpassad utskrivningsprocess från behandlande enheter som säkrar 

övergången till nästa vårdgivare 

• ett patientkontrakt inkluderande en strokekompetent fast vårdkontakt 

• tidigt understödd utskrivning från sjukhus till hemmet där ett multidisciplinärt stroketeam 

både koordinerar utskrivning och utför fortsatt rehabilitering i hemmiljön  

• multidisciplinär teamrehabilitering i sluten och öppen vård 

• en skriftlig rehabiliteringsplan 

• strukturerad uppföljning i öppen vård inkluderande livslång medicinsk sekundärprofylax. 

1.4 Ingång och utgång 
Detta vårdförlopp är en fortsättning av vårdförloppet Stroke och TIA - tidiga insatser och vård och 

omfattar åtgärder livet ut. 

Ingång i vårdförloppet sker 

• när en patient som genomgått stroke eller TIA står inför utskrivning från strokeenhet via 

vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga insatser och vård  

• efter utskrivning av en stroke- eller TIA-patient från annan enhet som inte innefattas i 

vårdförloppet Stroke och TIA - tidiga insatser och vård (exempelvis neurokirurgi, på grund av 

subaraknoidalblödning alternativt intracerebral blödning, kärlkirurgi på grund av 

karotisstenos, pediatrisk vård, internmedicinsk avdelning, eller tidigare vård innan 
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vårdförloppen för stroke och TIA var etablerade) så att patienten får de insatser som 

inkluderas i strukturerad uppföljning och vid behov fortsatt rehabilitering.  

Utgång ur vårdförloppet kan ske på något av följande sätt: 

• Patienten återinsjuknar med stroke eller TIA och får då insatser enligt vårdförlopp Stroke och 

TIA - tidiga insatser och vård. 

• Stroke- eller TIA-diagnos avskrivs. 

• Beslut om palliativ vård tas vid livets slutskede enligt Nationellt vårdprogram för palliativ 

vård [5]. 
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1.5 Flödesschema för vårdförloppet 
I flödesschemat nedan (Figur 1) beskrivs de åtgärder som ingår i vårdförloppet. Beskrivning av 

åtgärderna i text finns i Tabell 1. 

 

Figur 1. Flödesschema för vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering 

Utskrivning (u)

(u-A)
Utredning av vård- och 

rehabiliteringsbehov inför 
utskrivning

(u-C) 
Förberedelser inför utskrivning.

Planera insatser, säkerställ fortsatt 
vårdkontakt och uppdatera 

patientkontraktet

(fr-A)
Fördjupad bedömning av 

rehabiliteringsbehov

(fr-D) 
Utvärdera rehabiliteringsperioden 

(su-A)
Följ upp medicinska-, 

omvårdnads- och rehabiliterings-
behov samt andra insatser. 

Använd poststrokechecklistan.

Ingång: 

Patient som genomgått stroke eller TIA och står 
inför utskrivning från strokeenhet via 

vårdförlopp Tidiga insatser vid stroke och TIA

(fr-C) 
Genomför rehabiliteringsåtgärder 

enligt upprättad rehabiliteringsplan

(su-E)
Behov av fortsatt 

rehabilitering?

(fr-F)
Klar för 

utskrivning?

Ja Nej

(u-E)

Klar för strukturerad 
uppföljning och, vid 

behov, fortsatt 
rehabilitering?

Ja

Nej

Fortsatt rehabilitering initieras vid behov före eller 
parallellt med strukturerad uppföljning

(su-C)
Fortsatt medicinsk utredning, 

behandling, rehabilitering, 
överenskommelser, rekom-

mendationer och uppföljning

Ja

Strukturerad uppföljning (su)
Återkommande besök i öppenvård

Fortsatt rehabilitering (fr)
I öppen- eller slutenvård

Alla personer som haft stroke eller TIA bör ha livslång strukturerad uppföljning

Ingång: 

Patient som genomgått stroke eller TIA och 
skrivits ut från annan enhet

I de fall nya symtom på stroke/TIA 
uppkommer övergår patienten till 
vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga insatser 
och vård

(u-B)
Dialog kring funktions- och 

aktivitetsförmåga samt fortsatt 
planering

(u-D)
Dokumentera patientkontraktet, 
KVÅ-koder, diagnoser med mera

(fr-B)
Dialog kring bedömning och fortsatt 

planering

(fr-E)
Dokumentera rehabiliterings-

perioden och patientkontraktet

(su-B)
Dialog kring bedömning och 

fortsatt planering

(su-D)
Dokumentera poststroke-

checklistan, patientkontraktet 
samt diagnos- och KVÅ koder
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1.6 Vårdförloppets åtgärder 
I åtgärdstabellen nedan (Tabell 1) beskrivs de åtgärder som ingår i vårdförloppet. Vid åtgärder som 

rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) för vård vid stroke [1] anges nedan att 

åtgärden bör erbjudas vid prioritet 1–3 och kan erbjudas vid prioritet 4–7. För andra åtgärder anges 

relevanta referenser. I appendix finns ytterligare information.  

I nuläget sätts diagnos vid stroke enligt ICD-10-SE (https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/). 
Diagnoskoderna för akut fas används vid akut strokevård och rehabilitering i direkt anslutning till det 
akuta vårdtillfället. Vid vård och rehabilitering av kvarstående symtom mer än tolv månader efter 
insjuknande används I69-koder diagnoser.  

Diagnoskoder som kan vara aktuella i vårdförloppet: 

• Akut fas: 

o cerebral infarkt, ICD-kod I63 

o intracerebral blödning, ICD-kod I61 

o subaraknoidalblödning (SAB) ICD-kod I60 

o Transitorisk ischemisk attack (TIA), ICD-kod G45 (dock inte G45.4). 

 

• Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom. Inkluderar tillstånd som specificeras som 

följdtillstånd eller sena effekter eller som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga 

insjuknandet: 

o tidigare cerebral infarkt med sekvele, ICD-kod I69.3 

o tidigare intracerebral blödning med sekvele, ICD-kod I69.1 

o tidigare subaraknoidalblödning med sekvele, ICD-kod I69.0 

o tidigare stroke med sekvele, ICD-kod I69.4. 

 

• Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården: 

o tidigare stroke utan sekvele, ICD-kod Z86.7C 

o tidigare TIA, ICD-kod Z86.6A. 

 

För registrering av riskfaktorer för stroke se Riksstrokes diagnoslathund [6]. 

KVÅ-koder: 

• Strukturerad uppföljning AW001.  

• Övriga KVÅ-koder som kan vara aktuella, se appendix del J. 

 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/
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Tabell 1. Åtgärder i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp: Stroke och TIA - fortsatt vård och 
rehabilitering 

Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

Utskrivning (u) 

Utskrivningen görs från den strokeenhet där den initiala vården och 
rehabiliteringen av patienten har skett enligt vårdförlopp Stroke och 
TIA - tidiga insatser och vård, eller inför avslut av rehabilitering inom 
sluten och öppen vård. Utskrivningsprocessen syftar till att 
sammanfatta utförda insatser, resultat, fortsatta vård- och 
rehabiliteringsbehov samt säkra övergången till nästa vårdgivare.  

Utskrivning sker alltid till strukturerad uppföljning (su) och vid behov 
också till fortsatt rehabilitering (fr). I de fall nya symtom på stroke 
eller TIA uppkommer övergår patienten till vårdförlopp Stroke och TIA 
- tidiga insatser och vård.  

 

(u-A) Utredning av vård- och rehabiliteringsbehov inför utskrivning 

Planering av utskrivning görs av multidisciplinärt stroketeam (se 
appendix del A-6) tillsammans med patient och närstående.  

• Kontrollera att utredning, bedömning, åtgärd och behandling 

avseende medicinska behov samt omvårdnads- och 

rehabiliteringsbehov är gjord. Detta inkluderar även 

försäkringsmedicinska åtgärder enligt Generisk modell för 

rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete [7]. 

Se checklistor inför utskrivning från strokeenhet och efter 

rehabilitering (se appendix del D, appendix del E samt film 

Webb-SKU: Medicinsk och kirurgisk sekundärprevention, 

Introduktion till rehabilitering).  

• Bedöm om patient med lätt till måttlig stroke har behov av 

tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet där ett 

multidisciplinärt stroketeam både koordinerar utskrivning och 

utför fortsatt rehabilitering i hemmiljön (Early Supported 

Discharge, ESD) [1, 8] (se appendix del A-7 se appendix del A-7 

och film Webb-SKU: ESD: Tidig koordinerad utskrivning).  

• Bedöm om patienten har behov av insatser enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) [9].  

• Bedöm patientens förutsättningar för egenvårdsåtgärder 

enligt föreskrift om hälso- och sjukvård [10] (se appendix del 

A-1). 

• Bedöm behovet av tandvårdskontakt (se appendix del C-4). 

• Ta ställning till samtycke 
avseende kommunikation 
med andra vårdgivare 
samt närstående 

• Gärna ta hjälp av 
närstående för att bistå 
med information  

• Berätta om hälsa, mående, 

symtom och resurser 

• Berätta om och beskriva 
upplevda svårigheter och 
begränsningar (i relation 
till respektive område) 

• Berätta om hemmiljö, 
roller, sociala nätverk, 
arbete och vardagliga 
aktiviteter 

• Berätta om personliga, 
sociala, religiösa och/eller 
kulturella faktorer som är 
viktiga 

• Berätta om eventuell oro, 
funderingar och tankar om 
hemkomsten 

• Tydliggöra önskemål och 
behov inför utskrivning 

• Beskriva upplevd förmåga 

och önskemål avseende 

egenvård 

https://play.umu.se/media/t/0_z906n80g
https://play.umu.se/media/t/0_z906n80g
https://play.umu.se/media/t/0_r7pl1xz0
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

• Delta i planering av och 
beslut om fortsatt vård, 
rehabilitering och 
stödinsatser 

• Berätta om 
tandvårdskontakt och 
daglig munvårdsrutin 

• Berätta om behov av intyg 

(u-B) Dialog kring funktions- och aktivitetsförmåga samt fortsatt 
planering. 

Information till patient och närstående anpassas individuellt och 
kommunikation sker med hänsyn till personens förutsättningar 
(språkförståelse, kognitiv påverkan med mera) (se appendix del A-3). 
Använd samtalsmetod som ökar personens medverkan, ger stöd till 
kunskapsinhämtning och stäm av att patienten förstått informationen 
(se appendix del A-3).  

Information och dialog förs kontinuerligt under vårdtiden om 

• mål och syfte med olika åtgärder, utvärdering av vård, 
rehabiliteringsplan samt lämplig vårdnivå 

• hur funktionsbortfall (se appendix del B-4) kan påverka dagligt 
liv och vilka strategier som kan underlätta 

• rekommendationer och restriktioner 

• vardagsrehabilitering (se appendix del B-13), aktivitetsbalans 
(se appendix B-1) och egenvård inklusive munvård (se 
appendix A-1) 

• vart patienten kan vända sig vid behov av till exempel 
psykosocialt stöd och rehabilitering samt 
försäkringsmedicinsk bedömning 

• vart patienten kan vända sig vid behov av stöd och insatser 
enligt SoL [9] 

• möjlighet för stöd till närstående från kommunen enligt SoL 
[9] 

• patientkontrakt med sammanhållen planering inklusive 
rehabiliteringsplan, uppföljning, överenskomna tider och fast 
vårdkontakt (se appendix F och appendix del G). 

För mer specifik information inom funktions - och aktivitetsområden, 
se appendix del I. 

• Ta ställning till om 

information får delges till 

närstående 

• Ta ställning till samtycke 

avseende kommunikation 

med andra vårdgivare 

• Gärna ta hjälp av 

närstående att vara med 

vid möte och bistå med 

information  

• Formulera och ge uttryck 

för frågor och funderingar 

• Reflektera över given 

information och fråga om 

något är oklart 

• Delta i planering av 

fortsatta vård, 

rehabilitering och 

stödinsatser 

• Delta i utformning av 

patientkontrakt 

 

(u-C) Förberedelser inför utskrivning.  

Planera insatser, hantera intyg och restriktioner, säkerställ fortsatt 
vårdkontakt och uppdatera patientkontrakt. 

 

• Delta vid hembesök 

• Följa beslutade 
restriktioner 
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

Planera och förbered inför utskrivning (se appendix del A-8): 

• Planera för tidig understödd utskrivning (för patienter med 
lindrig till måttlig stroke) från sjukhus till hemmet med 
multidisciplinärt stroketeam som både koordinerar 
utskrivning och utför fortsatt rehabilitering i hemmiljön[1, 8] 
och vid behov utför hembesök (se appendix A-7 och film 
Webb-SKU: ESD: Tidig koordinerad utskrivning). 

• Skicka remisser till berörda vårdgivare för strukturerat 
vårdövertagande och uppföljning inklusive rehabilitering och 
tandvård (se appendix del C-4).  

• Starta samordnad individuell plan (SIP) vid behov av insatser 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och SoL [11] (se 
appendix A-8 och SKR film “SIP på 3 minuter”). 

• Initiera kontakt för bedömning gällande anpassning av 
omgivningsfaktorer, hjälpmedel eller fallpreventiva åtgärder i 
hemmet.  

• Färdigställ patientkontraktet (sammanhållen planering 
inklusive rehabiliteringsplan, fast vårdkontakt och 
överenskomna tider för vårdbesök) (se appendix del F och 
appendix del G). 

Intyg, rekommendationer och restriktioner (se appendix del A-4) ges 
av läkare vid behov: 

• Utfärda intyg och utlåtanden för exempelvis färdtjänst, 
tandvårdsstöd samt försäkringsmedicinska intyg till exempel 
läkarintyg för sjukskrivning (se appendix del C-4).  

• Ge rekommendation om kontakt med tandvård inom sex 
månader. 

• Ge patienten muntlig och skriftlig information om körförbud 
fram till nytt ställningstagande vid återbesök (se appendix del 
A-4). 

• Gör anmälan till polisen om personen bedöms olämplig att 
inneha vapen. 

• Skicka anmälan till Transportstyrelsen avseende medicinsk 
olämplighet för körkortsinnehav, flygcertifikat, yrkestrafik 
(sjöfart, tåg) (se appendix del A-4). 

• Ge rekommendation om dykning. 

Fortsatta vårdkontakter: 

• Tillse att patienten erbjuds namngiven fast vårdkontakt (se 
del 1.7) [11, 12].  

• Tillse att patienten erbjuds fast läkarkontakt (se del 1.7). 

• Utse dessutom fast vårdkontakt med strokekompetens 
knuten till strokeenheten (se del 1.7). 

https://play.umu.se/media/t/0_r7pl1xz0
https://vimeo.com/105220510
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

Med fördel är det den fasta vårdkontakten med strokekompetens 
som går igenom Post-stroke checklistan vid första uppföljningen. Efter 
den initiala övergångsperioden avslutas denna fasta “stroke”-
vårdkontakt och informationen överförs till den fasta vårdkontakten 
inom primärvården.  

Patientkontrakt: 

• Ge personen patientkontraktet och skicka det till aktuella 
vårdgivare samt fasta vårdkontakter. 

(u-D) Dokumentera patientkontraktet, KVÅ-koder, diagnoser med 
mera. 

• Journalför patientkontraktet. 

• Dokumentera följande i journalen: riskfaktorer, 
sekundärprofylax, planering, beslut, egenvårdsförmåga, 
uppföljning av anmälan om medicinsk olämplighet för 
körkortsinnehav eller muntligt körförbud, vapeninnehav, 
övriga restriktioner och fortsatt ansvar. 

• Registrera KVÅ-koder. 

• Registrera stroke- eller TIA-diagnos. 

 

(u-E) Klar för strukturerad uppföljning och, vid behov, fortsatt 
rehabilitering?  

• Ja: fortsätt till Strukturerad uppföljning (su-A) och, vid behov, 
till Fortsatt rehabilitering (fr-A).  

• Nej: återgå till Utskrivning (u) och komplettera med insatser. 

 

Fortsatt rehabilitering (fr) 

Många patienter är efter stroke i behov av fortsatt rehabilitering efter 
initial vård på strokeenhet eller annan enhet. Rehabiliteringen kan ske 
som en integrerad del av strokeenheten, i hemmet, i öppen eller i 
sluten vård beroende på omfattning och grad av 
funktionsnedsättningar samt problem med aktivitet och delaktighet. 

• Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, där ett 

multidisciplinärt stroketeam både koordinerar utskrivning och 

utför rehabilitering i hemmiljön, bör erbjudas till patienter 

med lindrig till måttlig stroke [1, 8] (se appendix del A-7). 

• Multidisciplinär teambaserad rehabilitering i sluten vård bör 
erbjudas till patienter med måttlig till svår stroke som har 
stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående 
omvårdnadsbehov, direkt efter vård på strokeenhet [1] (se 
appendix del B-10). 
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

En del personer är även i behov av återkommande rehabilitering i 
senare fas. För att kunna erbjuda en personcentrerad rehabilitering är 
tillgång till ett multidisciplinärt team (se appendix del A-6) med 
särskild kunskap om stroke viktigt i alla delar av vårdkedjan, oavsett 
vårdnivå. Det är viktigt att involvera närstående och vårdpersonal i 
processen, till exempel ha en dialog och praktisk handledning i samråd 
med patienten. I de fall nya symtom på stroke eller TIA uppkommer 
övergår patienten till vårdförloppet Stroke och TIA - tidiga insatser 
och vård. 

(fr-A) Fördjupad bedömning av rehabiliteringsbehov  

Kartlägg patientens mål, resurser, funktionsnedsättningar, problem 
med aktivitet och delaktighet samt behov av stöd och anpassningar. 

• Använd reliabla (pålitliga) och valida (giltiga) 
bedömningsinstrument så långt det är möjligt i samband med 
utredningen (se appendix del B-4). 

Sväljförmåga 

• Genomför en systematisk bedömning av munhälsa inklusive 
risker (se appendix del B-4 och film Webb-SKU: Munhälsa). 

• En logoped genomför en klinisk och instrumentell bedömning 
avseende grad och typ av sväljsvårigheter (se appendix del B-
4). Detta inkluderar förmåga till intag per os (via munnen) 
samt eventuella begränsningar avseende konsistenser, volym 
och antal måltidstillfällen per dag (se film Webb-SKU: FUS).  

• I bedömningen av sväljningens säkerhet ingår 
o aspirationsrisk (gradering) 
o förmåga att äta självständigt 
o behov av konsistensanpassning och 

matningsassistans. 

• I bedömningen av sväljningens effektivitet ingår  
o initiering (preorala, orala och faryngeala aspekter) 
o retentionsproblematik 
o förmåga till nutritionsförsörjning per os. 

• Gör en sammantagen riskbedömning av sväljförmågan 
(säkerhet och effektivitet).  

Se också Riktlinje för bedömning och handläggning av dysfagi efter 
stroke [13] samt för icke-instrumentell bedömning av 
sväljfunktion, se från ESSD [14]. 

 
Nutrition (se appendix del B-4) 

• Gör en riskbedömning av undernäring där följande 
rekommenderas ingå [15] (se även Riskområden inom 
patientsäkerhet - undernäring, SKR):  

 

• Berätta om hälsa, mående, 
symtom och resurser 

• Berätta om och beskriva 
upplevda svårigheter och 
begränsningar 

• Berätta om hemmiljö, 
roller, sociala nätverk, 
arbete och vardagliga 
aktiviteter 

• Berätta om personliga, 
sociala, religiösa och/eller 
kulturella faktorer som är 
viktiga 

• Tydliggöra önskemål och 
behov 

• Medverka i bedömningar 

• Beskriva upplevd förmåga 
och önskemål avseende 
egenvård 

• Delta i planering av 
fortsatt vård, 
rehabilitering och 
stödinsatser  

https://play.umu.se/media/t/0_gncb845b
https://play.umu.se/media/0_k7veey2c
https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomraden.4493.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomraden.4493.html
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

o oavsiktlig viktförlust (tecken på negativ energibalans) 
o ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet eller tugg- och 

sväljproblem 
o undervikt, det vill säga body mass index (BMI) är 

mindre än 20 kg/m2 (för personer under 70 år) eller 
BMI är mindre än 22 kg/m2 (för personer 70 år och 
äldre).  

• Kartlägg tidigare nutritionsstatus 
o aptit, ät-, tugg- och sväljförmåga, smak- och 

luktförändringar 
o vakenhet, sittposition, förmåga att äta självständigt 

och ta initiativ till intag av mat och dryck (se film 
Webb-SKU: Måltidssituationen) 

o tidigare matvanor, preferenser, allergier, intoleranser 
och/eller religiösa/kulturella skäl till specifika 
livsmedelsval 

o energi- och näringsbehov samt energi- och 
näringsintag (se film Webb-SKU: Nutrition efter 
stroke) 

o initiera insättning av sond eller gastrostomisond (PEG) 

vid en icke säkerställd sväljning som omöjliggör 

fullgod nutrition per os enligt riktlinjer [16]. 

Tal, språk och kommunikation (se appendix del B-4) 

• Utred kommunikationsförmågan (språkförståelse, läsförmåga, 
skrivförmåga, spontantal, kommunikativ förmåga) och 
omgivningsaspekter såsom stöd från närstående (se film 
Webb-SKU: Kommunikationssvårigheter efter stroke samt 
Kommunikationsstrategier vid afasi). 

• Bedöm behov av alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK)/kommunikativt stöd (se appendix del 
A-3). 

• Gör en riskbedömning av förmåga att till exempel larma via 
telefonsamtal eller be om hjälp om farlig situation 
uppkommit. 

Kognition och perception (se appendix del B-4) 

• Gör en kognitiv bedömning, i form av screening och i aktivitet 
som rekommenderas innefatta följande områden: 

o insikt (insiktsnivå är avgörande för fortsatt planering 
av rehabiliteringsinsatserna) [17] (se film Webb-SKU: 
Anosognosi) 

o exekutiva funktioner (till exempel initiativförmåga, 
kognitiv flexibilitet, planeringsförmåga, emotionell 
reglering) 

o problemlösningsförmåga 
o uppmärksamhet och arbetsminne  

https://play.umu.se/media/t/0_lwvhk7ru
https://play.umu.se/media/t/0_4l4rgm05
https://play.umu.se/media/t/0_4l4rgm05
https://play.umu.se/media/t/0_32o3vn7g
https://play.umu.se/media/t/0_s165bdl7
https://play.umu.se/media/t/0_bm01n5it
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

o bearbetningshastighet 
o visuella och visuospatiala funktioner (se film Webb-

SKU: Neglekt I och Neglekt II) 
o inlärning och minne (se film Webb-SKU: Sena 

komplikationer efter stroke). 

• Bedöm synpåverkan och hur det påverkar vardagen (se film 
Webb-SKU: Synrehabilitering). 

• Genomför icke-språkliga test vid afasi och gärna med hjälp av 
bildstöd i samarbete med logoped. 

• Bedöm behov av kognitiva hjälpmedel. 

• Gör en bedömning avseende risk för skada relaterat till 
nedsatt insikt, uppmärksamhet, forcerat eller impulsivt 
beteende och förändrade sinnesintryck. Ta även ställning till 
bilkörning och jakt. 

• Initiera neuropsykologisk utredning (se appendix del B-7) för 
patienten vid behov av kognitiv rehabilitering och/eller 
insatser för att optimera arbetsåtergång (se film Webb-SKU: 
Neuropsykologens roll). 

• När personer med omfattande kognitiva nedsättningar har 
uppnått en varaktig kognitiv nivå aktualiseras 
neuropsykologisk utredning för bedömning av insatser enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
[18]. Det gäller för personer under 65 år (se film Webb-SKU: 
Myndighetsbeslut och stödinsatser). 

Emotionella funktioner, psykosocial situation och nätverk (se 
appendix del B-4)  

• Utred psykiskt mående (behov av kurator eller 
psykologkontakt) samt nedstämdhet och oro relaterat till 
aktuellt insjuknande (se film Webb-SKU: Sena komplikationer 
vid stroke).  

• Utred psykosocial situation och nätverk.  

• Bedöm behov av stödjande insatser av emotionell eller 
praktisk karaktär för närstående. Särskild vikt läggs vid detta 
om det finns minderåriga barn i familjen (se film Webb-SKU: 
Krisreaktioner och bemötande efter stroke och Stöd till 
anhöriga). 

• Gör en riskbedömning avseende depression och i 
förekommande fall suicidbedömning. 

Fatigue (se appendix del B-4) 

• Utred underliggande orsaker till fatigue (se appendix del B-5).  

• Gör en riskbedömning av försämrad funktions- och 
aktivitetsförmåga samt delaktighet som kan uppstå vid fatigue 
(se film Webb-SKU: Sena komplikationer vid stroke). 

https://play.umu.se/media/t/0_zsbnyuq5
https://play.umu.se/media/t/0_8xb0mzwx
https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
https://play.umu.se/media/t/0_wwfyhms5
https://play.umu.se/media/t/0_807ucw5k
https://play.umu.se/media/t/0_8bupkmpo
https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
https://play.umu.se/media/t/0_1bae51a6
https://play.umu.se/media/0_avmyr4x8
https://play.umu.se/media/0_avmyr4x8
https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

Rörelse- och förflyttningsförmåga (se appendix del B-4) 

• Bedöm följande områden: 
o motorisk funktion, känsel, svullnad 
o ledrörlighet, axelsubluxation, muskeltonus/spasticitet 
o smärta i vila och rörelse 
o balans och postural kontroll i sittande, stående och 

vid gång 
o yrsel 
o koordination och rörelsekvalitet 
o förmåga att klara förflyttningar samt behov av stöd av 

annan person eller hjälpmedel 
o gångförmåga inklusive trappgång 
o behov av ortoser eller förflyttningshjälpmedel (se film 

Webb-SKU: Ortopedtekniska hjälpmedel för personer 
med stroke) 

o kondition och muskelstyrka. 

• Gör en riskbedömning av fall, kontrakturer, smärta, svullnad, 
spasticitet, felbelastning av benet (såsom instabilitet i knä och 
droppfot), samt trycksår (se film Webb-SKU: Fysioterapi, att 
återerövra ett liv i rörelse, Träning och fysisk aktivitet efter 
stroke och Komplikationer efter stroke - spasticitet samt 
Riskområden inom patientsäkerhet - fall och fallskador, SKR). 

Vardagliga aktiviteter, arbete och fritid (se appendix del B-4) 

• Bedöm hur kognitiva, kommunikativa, fysiska och emotionella 
nedsättningar och fatigue påverkar aktivitetsutförandet i 
relation till 

o roller, vanor och aktivitetsidentitet  
o personlig vård inklusive munvård 
o aktiviteter i och utanför hemmet 
o sexuell hälsa och samliv (se appendix del B-8 och film 

Webb-SKU: Sexualitet efter stroke) 
o fritid 
o arbete/studier/sysselsättning 
o behov av kompensatoriska åtgärder såsom 

hjälpmedel, omgivningsanpassning och strategier som 
främjar vardagliga aktiviteter 

o körförmåga (bedömning av körförmåga ska göras 
tidigast två till tre månader efter insjuknandet) (se 
appendix del A-4)  

o omgivningsfaktorer utifrån den kontext som personen 
befinner sig i (hemmiljö, närmiljö, arbetsplats, 
studiemiljö). 

• Gör riskbedömning av moment i vardagen som kan innebära 
risker i aktivitetsutförandet (exempelvis hantering av spis). (Se 

https://play.umu.se/media/t/0_r22vbzbx
https://play.umu.se/media/t/0_r22vbzbx
https://play.umu.se/media/t/0_7g939pp4
https://play.umu.se/media/t/0_7g939pp4
https://play.umu.se/media/t/0_wimlcl2x
https://play.umu.se/media/t/0_wimlcl2x
https://play.umu.se/media/t/0_4n78a5xt
https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomraden.4493.html
https://play.umu.se/media/t/0_vps3boa1
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

film Webb-SKU: Arbetsterapeutens roll och bedömningar och 
Arbetsterapeutiska åtgärder).  

Hälsosamma levnadsvanor 

• Kartlägg 
o rökning och riskbruk av alkohol [19] 
o grad av fysisk aktivitet och motionsvanor [19, 20] 
o matvanor [19]. 

• Beakta även sömnvanor och stress (se film Webb-SKU: 
Aktivitetens betydelse, hjärntrötthet och aktivitetsbalans). 

För ytterligare information se Appendix del B-4 och film Webb-SKU: 
Levnadsvanor. 
 

(fr-B) Dialog kring bedömning och fortsatt planering 

Information till patient och närstående anpassas individuellt och 
kommunikation sker med hänsyn till personens förutsättningar 
(språkförståelse, kognitiv påverkan med mera) (se appendix del A-3). 
Använd samtalsmetod som ökar personens medverkan, ger stöd till 
kunskapsinhämtning och stäm av att personen förstått informationen 
(se appendix del A-3).  

• Ha en dialog med patienten och dennes närstående kring 
resurser och funktionsnedsättningar inom respektive område 
samt problem i aktivitet och delaktighet (se appendix del I). 

• Ha en dialog kring kommande planering och syfte med olika 
åtgärder. 

• Ta ställning till om 
information får delges till 
närstående 

• Ta ställning till samtycke 
avseende kommunikation 
med andra vårdgivare 

• Formulera och ge uttryck 
för frågor och funderingar 

• Reflektera över given 
information och fråga om 
något är oklart 

(fr-C) Genomför rehabiliteringsåtgärder enligt upprättad 
rehabiliteringsplan 

Rehabiliteringsåtgärderna är teambaserade och/eller professions-
specifika och innefattar medicinska, psykologiska, pedagogiska, 
fysiska, kognitiva samt sociala aspekter [21]. De består av att 
eliminera eller minska symtom; träna för att förbättra funktions- och 
aktivitetsförmågan; kompensera för olika funktionsnedsättningar 
genom anpassningar och hjälpmedel, samt att stödja personen att 
utveckla hanteringsstrategier [22]. 

 

Åtgärderna kan även bestå av individanpassat träningsprogram samt 
handledning i praktiska moment för närstående och personal [1]. 
Samtliga åtgärder utvärderas och anpassas kontinuerligt under 
rehabiliteringen.  

Upprätta, i nära dialog med personen och eventuella närstående, en 
rehabiliteringsplan som innefattar personens mål, teamets 
bedömning, åtgärder inklusive egenvård, tidplan och utvärdering [7] 
(se appendix del H).  

• Ta ställning till 
närståendes delaktighet i 
rehabiliteringen 

• Berätta om hälsa, mående, 
symtom och resurser 

• Berätta om och beskriva 
upplevda svårigheter och 
begränsningar 

• Berätta om hemmiljö, 
roller, sociala nätverk, 
arbete och vardagliga 
aktiviteter 

• Berätta om personliga, 
sociala, religiösa och/eller 
kulturella faktorer som är 
viktiga 

https://play.umu.se/media/t/0_viiwkcop
https://play.umu.se/media/0_25dy6hfh
https://play.umu.se/media/t/0_mj0a08t5
https://play.umu.se/media/t/0_4aqotrpb
bookmark://_A-3_Kommunikationsstöd/
bookmark://_Kommunikationsstöd/


2022-09-15 
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering 

20 
 

Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

Åtgärder för att förbättra sväljförmåga: 

• Erbjud åtgärder för att bibehålla eller återställa munhälsa (se 
film Webb-SKU: Munhälsa). 

• Se till att sittställningen är god och omgivningen inte är 
störande. 

• Erbjud intensiv sväljträning för förbättrad sväljfysiologi och 
säkrare sväljteknik [13]. 

• Använd kompensatoriska åtgärder (till exempel 
konsistensanpassning) och/eller aktiva behandlingar vid 
dysfagi. Inkludera sväljning av saliv/vatten/annan bolus [23] 
(se film Webb-SKU: Dysfagi vid stroke).  

• Ta kontinuerligt ställning till uppgradering av mängd, volym 
och/eller kostkonsistens vid kvarstående sväljsvårigheter [13]. 

Åtgärder för att förbättra nutrition: 

• Ordinera anpassad peroral nutritionsbehandling (till exempel 
konsistensanpassning, berikning, anpassad måltidsordning, 
livsmedelsval och kosttillägg).  

• Anpassa måltidsmiljö och stöd vid måltid (se film Webb-SKU: 
Måltidssituationen). 

• Ordinera enteral nutrition, enbart eller i kombination med 
oral och/eller parenteral nutrition. Gastrostomisond bör 
erbjudas vid kvarstående behov av enteral nutrition [1, 16] (se 
film Webb-SKU: Enteral nutrition). 

• Rekommendera borttagande av sond eller gastrostomisond 
(PEG) om uppföljning visar säker sväljförmåga och om 
förmågan att täcka det egna energi- och vätskebehovet samt 
säkerställt läkemedelsintag föreligger. 

Åtgärder för att förbättra tal, språk och kommunikation: 

• Identifiera sociala nätverk avseende kommunikationsstöd. 

• Anpassa omgivningsfaktorer för att öka aktivitet och 
delaktighet vid nedsatt kommunikation. 

• Intensiv språklig träning (minst fyra timmar i veckan) bör 
erbjudas till patienter som har afasi efter stroke [1].  

• Funktionell kommunikationsträning kan erbjudas med hjälp av 
samtalsstödjande kommunikationstekniker (kompensatoriska 
tekniker) [1, 24] som Supported Conversation for Adults with 
Aphasia (SCA) [25, 26] och samtalsmatta (Talking Mats) [27].  

• Ge samtalspartners utbildning i strategier för kommunikation 
(kommunikationspartnerträning) [28]. 

• Erbjud adekvat kommunikationsstöd via logoped, taltjänst 
[29] (se 1177 Tolktjänster vid funktionsnedsättning) eller 
annan person med goda kunskaper om samtalsstödjande 
kommunikationstekniker. 

• Tydliggöra önskemål och 
behov 

• Vara delaktig i 
utformandet av 
rehabiliteringsplan med 
mål och åtgärder för att 
uppnå bästa möjliga 
livskvalitet 

• Formulera och ge uttryck 
för behov av stöd i 
rehabilitering och 
förändring av 
levnadsvanor  

• Gemensamt planera och 
delta aktivt i vård och 
rehabilitering efter 
förmåga 

• Genomföra 
överenskommen egenvård  

https://play.umu.se/media/t/0_gncb845b
https://play.umu.se/media/t/0_0xyj05q3
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• Förskriv eller rekommendera lämpliga 
kommunikationshjälpmedel och utforma träningsmaterial. 

För ytterligare information se film Webb-SKU: 
Kommunikationssvårigheter efter stroke samt 
Kommunikationsstrategier vid afasi. 

Åtgärder för att förbättra kognition och perception (se appendix del B-
6): 

• Vid skador där patienten rimligen inte kommer kunna nå 
insikt rekommenderas träning av externa kompensatoriska 
strategier [17].  

• Vid nedsatt insikt, och där utredningen visar på att patienten 
har möjlighet att förvärva insikt rekommenderas att 
insiktshöjande metakognitiv strategiträning genomsyrar 
rehabiliteringen [30]. 

• För de patienter som har tillräcklig insikt för att kunna ta till 
sig rehabiliteringen erbjuds evidensbaserade metoder enligt 
följande [1]: 

o Vid nedsatta exekutiva funktioner och nedsatt 
problemlösningsförmåga bör träning i 
kompensatoriska tekniker för att öka 
problemlösningsförmågan erbjudas. 

o Vid minnesstörning bör träning i att använda 
kompensatoriska tekniker för minnesfunktion 
erbjudas [1] (se film Webb-SKU: Sena komplikationer 
vid stroke). 

o Vid nedsatt uppmärksamhetsförmåga kan specifik 
uppmärksamhetsträning erbjudas. För att underlätta 
överföring till vardagsfunktioner rekommenderas 
även att metakognitiva inslag ingår [17].  

o Vid neglekt kan avsökningsträning (scanningsträning) 
erbjudas (se film Webb-SKU: Neglekt I och Neglekt II). 

• Överväg kompensatoriska strategier vid synpåverkan samt 
synrehabilitering (se appendix del B-11 och film Webb-SKU: 
Synrehabilitering). 

Åtgärder för att förbättra emotionella funktioner, psykosocial 
situation och nätverk: 

• Samtalsstöd bör erbjudas till personer med emotionella och 
psykiska reaktioner efter en stroke [1]. 

• Erbjud närstående stöd utifrån behov [31] (se film Webb-SKU: 
Stöd till anhöriga). 

• Erbjud barn information, råd och stöd utifrån ålder och 
mognad i samråd med vårdnadshavare [32-34]. 

• Erbjud vid behov stöd i ekonomiska, juridiska och 
socialrättsliga frågor. Stödet kan bestå av information och 

https://play.umu.se/media/t/0_32o3vn7g
https://play.umu.se/media/t/0_s165bdl7
https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
https://play.umu.se/media/t/0_zsbnyuq5
https://play.umu.se/media/t/0_8xb0mzwx
https://play.umu.se/media/t/0_wwfyhms5
https://play.umu.se/media/0_avmyr4x8
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rådgivning om samhällets resurser, praktiska åtgärder inom 
det sociala området eller hänvisning till annan instans (se film 
Webb-SKU: Juridiska och ekonomiska aspekter vid stroke). 

Åtgärder för att minska fatigue: 

• Handlägg fatigue pragmatiskt; beakta sömn, fysisk träning, 
medicinering, undervisa om faktorer som påverkar fatigue, 
samtala om aktivitetsbalans och strategier (se appendix del B-
5 och film Webb-SKU: Aktivitetens betydelse, hjärntrötthet 
och aktivitetsbalans och Sena komplikationer vid stroke).  

Åtgärder för att förbättra rörelse- och förflyttningsförmåga [1]: 

• Träna korta förflyttningar, till exempel i och ur säng, till och 
från rullstol och toalett [35]. 

• Sätt in tryckavlastande åtgärder vid begränsad förflyttnings-
förmåga för att motverka trycksår i liggande och sittande 
ställning. 

• Uppgiftsspecifik träning bör erbjudas till patienter med 
nedsatt motorik och gångförmåga efter stroke [1] (se 
appendix B-12). 

• Modifierad CI-terapi kan erbjudas till patienter med nedsatt 
motorik i arm och hand [1]. 

• Spegelterapi kan erbjudas vid måttlig till uttalad nedsatt 
motorik i arm och hand efter stroke [1].  

• Botulinumtoxin i kombination med andra åtgärder (såsom 
arbetsterapi, fysioterapi eller ortoser) kan erbjudas till 
patienter med spasticitet som orsakar problem efter stroke 
[1]. 

• Positionera och hantera den påverkade armen varsamt för 
prevention av skuldersmärta och handsvullnad [36]. 

• Avlastande hjälpmedel för armen bör erbjudas vid smärta i 
skuldran efter stroke [1]. 

• Sensorisk stimulering med TENS kan erbjudas vid smärta i 
skuldran [1]. 

• Gångmatta med kroppstyngdsavlastning kan erbjudas vid 
nedsatt gångförmåga, måttlig till uttalad, efter stroke [1]. 

• Fallpreventiva åtgärder bör erbjudas vid ökad risk för fall [1]. 

• Konditions- och styrketräning bör erbjudas till personer som 
är inaktiva efter stroke [1]. 

• Uppgiftsspecifik träning kan erbjudas till personer mer än ett 
år efter insjuknandet i stroke [1] (se appendix B-12).  

För ytterligare information se film Webb-SKU: Fysioterapi vid stroke, 
att återerövra ett liv i rörelse, och Träning och fysisk aktivitet efter 
stroke. 

Åtgärder för att främja vardagliga aktiviteter, arbete och fritid: 

https://play.umu.se/media/t/0_wux8zk25
https://play.umu.se/media/t/0_mj0a08t5
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• Uppgiftsspecifik träning bör erbjudas till patienter med 
nedsatt ADL-förmåga efter stroke [1] (se appendix B-12). 

• Uppgiftsspecifik träning efter mer än ett år kan erbjudas [1] 
(se appendix B-12). 

• Överväg inlärning av kompensatoriska strategier och 
användande av hjälpmedel vid avsaknad av aktiv motorik i 
arm och hand för att främja aktiviteter [36]. 

• Anpassning av omgivningsfaktorer bör erbjudas för att öka 
aktivitet och delaktighet vid nedsatt ADL-förmåga [1]. 

• Överväg åtgärder riktade mot arbete, studier och 
sysselsättning exempelvis genom coachning, stödjande 
funktion, anpassning av miljön, kompensatoriska strategier 
gällande nedsatt fysisk funktion samt hantering av fatigue 
[24]. 

• Samverka med andra aktörer vid arbetsåtergång och sjuk-
skrivning exempelvis via rehabiliteringskoordinator [37] (se 
appendix del B-2 och se film Webb-SKU: Arbetslivsinriktad 
rehabilitering efter stroke). 

• Överväg åtgärder för att bryta eller motverka isolering (se 
appendix del B-9).  

• Se film Webb-SKU: Arbetsterapeutens roll och bedömningar 
och Arbetsterapeutiska åtgärder). Vid val av åtgärd finns 
förslagsvis den arbetsterapeutiska interventionen CO-OP [38, 
39] (se appendix del B-3). 

Åtgärder för att främja hälsosamma levnadsvanor: 

• Hälso- och sjukvården bör erbjuda konditions- och 
styrketräning till personer som är inaktiva efter stroke [1, 20].  

• Kvalificerat rådgivande samtal bör genomföras som stöd för 
förändring vid ohälsosamma matvanor [1]. 

• Erbjud Fysisk aktivitet på recept (FaR) med uppföljning för att 
främja och anpassa fysisk aktivitet [19].  

• Erbjud rådgivande samtal vid rökning och riskbruk av alkohol 
[19]. 

• Överväg åtgärder för att förbättra sömn och minska stress.  

• Information om aktivitetsbalans (se appendix del B-1). 

• Prata om egenvårdsförmåga avseende munvård, vikten av 
munhälsa, regelbunden munvård, tandvårdskontakt och risk 
för ohälsa i munnen [40] (se film Webb-SKU: Munhälsa).  

För ytterligare information se film Webb-SKU: Levnadsvanor. 

(fr-D) Utvärdera rehabiliteringsperioden 

• Rehabiliteringen utvärderas kontinuerligt och avslutas när 
målen i rehabiliteringsplanen är uppfyllda, eller när den 
överenskomna rehabiliteringsperioden har genomförts.  

• Ta ställning till om 
information får/önskas 
delges till närstående 
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• Vid utskrivning från rehabiliteringen använd checklista inför 
utskrivning från strokeenhet och efter rehabilitering i tidig fas 
(se appendix del D) eller sen fas (se appendix del E).  

• Gör en plan för fortsatta insatser som behövs och vilka 
instanser i vårdkedjan som behöver kontaktas inför 
utskrivningen.  

• Ha en dialog tillsammans med personen kring de olika delarna 
i patientkontraktet (se appendix del I). 

• Ta ställning till samtycke 
avseende kommunikation 
med andra vårdgivare 

• Delta i utvärdering av 
insatser samt mål i 
rehabiliteringsplaner 

• Delta i och samtycka till 
utformning av 
patientkontrakt inklusive 
rehabiliteringsplan 

• Reflektera över given 
information och fråga om 
något är oklart 

(fr-E) Dokumentera rehabiliteringsperioden och patientkontraktet 

• Sammanfatta och dokumentera rehabiliteringsperioden 
gällande 

o rehabiliteringsplanen 
o journalen  
o KVÅ koder (se Appendix del J). 

• Uppdatera patientkontraktet (se appendix del F). 

 

(fr-F) Klar för utskrivning? 

• Ja: fortsätt till Utskrivning (u-A). 

• Nej: återgå till Fortsatt rehabilitering (fr) och komplettera 
insatserna och planeringen. 

 

Strukturerad uppföljning (su) 

Personer med stroke eller TIA har efter utskrivningen från strokeenhet 
eller annan enhet ofta fortsatt behov av medicinska åtgärder, 
omvårdnads- och rehabiliteringsåtgärder inklusive 
försäkringsmedicinska åtgärder. För att möta behoven bör 
strukturerad uppföljning erbjudas i enlighet med NR [1].  

Uppföljning med tillgång till ett multidisciplinärt team med särskild 
kompetens inom stroke är viktigt för att kunna bedöma behov, 
erbjuda relevanta insatser och kunna hänvisa vidare till rätt instans. 
Uppföljningen sker hos aktuell vårdgivare, exempelvis i öppen vård på 
sjukhus, primärvård i regionen eller kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Uppföljning av strokekompetent läkare inom specialist- eller 
primärvård behöver ske inom en till tre månader för patient med TIA-
diagnos och inom tre till sex månader för patient med strokediagnos. 
Återbesök rekommenderas därefter ske minst årligen, utifrån 
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personens behov. I de fall nya symtom på stroke/TIA uppkommer 
övergår patienten till vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga insatser och 
vård.  
 

(su-A) Följ upp medicinska-, omvårdnads- och rehabiliteringsbehov 
samt andra insatser. 

Inför uppföljningsbesök: 

• Använd ett validerat instrument, exempelvis Post-stroke 
checklistan (PSC) [41] (se riktlinje PSC samt appendix del C-3). 

• Ge personen möjlighet att förbereda sig genom att skriva ned 
sina frågor och fylla i patientversion av checklista [42] (se 
Strokehälsa – Uppföljning efter stroke för mer information 
och formulär). 

• Provtagning anpassas utifrån aktuell status och pågående 
läkemedelsbehandling. Se tilläggsdelen till PSC som inkluderar 
frågor om sekundärprevention: 

o Ta blod-, elektrolyt-, lever- (ALAT), lipidstatus (ej vid 
blödning), SR eller CRP och b-glukos.  

o Ta vilo-EKG.  

Vid uppföljningsbesök, utgå i dialogen från 

• ett validerat instrument, exempelvis Post-stroke checklistan 
(PSC) [41, 43] (se riktlinje PSC samt appendix del C-3 och film 
Webb-SKU: Post-Stroke checklista) 

• patientkontraktet. 

Den strukturerade uppföljningen omfattar bedömning av [1] 

• somatiskt status 
o allmäntillstånd, hjärt-lung-auskultation, puls, 

blodtryck 
o riktat neurologiskt status. 

• sekundärpreventiva åtgärder (såsom läkemedelsbehandling 
och stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor) (se film 
Webb-SKU: Medicinsk och kirurgisk sekundärprevention och 
Levnadsvanor) 

• riskfaktorer 

• nytillkomna eller förändrade symtom (såsom neurologiska 
symtom, depression, smärta, minnesstörningar, 
emotionalism, ångest, hjärntrötthet (fatigue), och 
inkontinens) 

• förändrad eller försämrad munhälsa såsom till exempel 
bristande munhygien, uttalad muntorrhet och kvarvarande 
matrester efter måltid. Säkerställ att aktuell tandvårdskontakt 
finns. 

 
Före besöket: 

• Fylla i självskattnings-
formulär 

• Fundera på vad som är 
viktigt att ta upp under 
besöket och gärna skriva 
gärna ner sina frågor 

• Påkalla behov om taltjänst 
behövs 

• Gärna ta med närstående 
till besöket 

 
Under besöket: 

• Tydliggöra önskemål och 
behov 

• Ta ställning till fortsatta 
eller nytillkomna 
aktiviteter, stöd och 
rehabilitering 

• Diskutera hur fortsatta 
kontakter kan se ut och 
vilken form som passar 
bäst 

• Berätta om behov av intyg 

 

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Riktlinje%20f%C3%B6r%20uppf%C3%B6ljning%20efter%20stroke%20och%20TIA%20med%20bilaga.pdf
https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi/strokehalsatm-uppfoljning-efter-stroke
https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2021/09/210927-Beslutsstod-TIA-och-Stroke-version-2.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Riktlinje%20f%C3%B6r%20uppf%C3%B6ljning%20efter%20stroke%20och%20TIA%20med%20bilaga.pdf
https://play.umu.se/media/t/0_yf93o5d0
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• nutrition: kvarstående eller nytillkomna nutritionssvårigheter 
som ät- och sväljsvårigheter, nedsatt aptit, förändrat 
matintag, viktförändring 

• förändrad livssituation (såsom relationer med närstående 
samt arbets- och bostadssituation) 

• funktionsförmåga (såsom motorik, ledrörlighet, balans, 
känsel, spasticitet, perception, neglekt och kognition) 

• aktivitetsförmåga (såsom kommunikation, förflyttningar, 
vardagliga aktiviteter, sex och samliv samt fritidsaktiviteter) 

• behov av rehabiliteringsinsatser (inklusive stöd för 
arbetsåtergång)  

• behov samt uppföljning av hjälpmedel och ortoser 

• lämplighet för innehav av körkort och vapenlicens 

• personens och närståendes tillfredställelse med befintlig vård 
och rehabilitering. 

Ta därutöver ställning till följande: 

• Är personen färdigutredd? 

• Är stroke eller TIA-diagnos korrekt (föreligger annan diagnos 
än stroke/TIA eller stroke initialt bedömd som TIA?)? 

• Behöver personen medicinsk behandling av sena effekter 
(depression, spasticitet, central smärta eller epilepsi)? 

• Har personen rätt till tandvårdsstöd (se appendix del C-4) vid 
sex månaders uppföljning?  

• Har personen fast vårdkontakt (se vidare del 1.7)? 

• Finns behov av fortsatt social utredning till exempel enligt 
Lagen om stöd och service (LSS) (se film Webb-SKU: 
Myndighetsbeslut och stödinsatser)? 

• I vilken grad klarar personen att vara delaktig i sin egenvård 
(till exempel medicinering, daglig rehabilitering med mera)? 

• Finns behov av förnyad sjukskrivning? 

• Bedöms sjukskrivningen bli långvarig? Erbjud i så fall 
koordinerade insatser(se film Webb-SKU: Arbetslivsinriktad 
rehabilitering efter stroke). 

Utvärdera måluppfyllelse, effekter av åtgärder, inklusive egenvård och 
tillfredsställelse avseende 

• medicinsk utredning och behandling 

• omvårdnad 

• rehabilitering. 

Modeller för strukturerad uppföljning beskrivs i appendix (se förslag 

del C-1 och förslag del C-2). 

https://play.umu.se/media/t/0_8bupkmpo
https://play.umu.se/media/t/0_2vo5n5cg
https://play.umu.se/media/t/0_2vo5n5cg
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

(su-B) Dialog kring bedömning och fortsatt planering 

Information till person och närstående anpassas individuellt och 
kommunikation sker med hänsyn till personens förutsättningar 
(språkförståelse, kognitiv påverkan med mera). Använd samtalsmetod 
som ökar personens medverkan, ger stöd till kunskapsinhämtning och 
stäm av att personen förstått informationen (se appendix del A-3).  

Ha dialog, ge information och råd om 

• mål och syfte med olika åtgärder, utvärdering av vård, 
rehabiliteringsplan samt lämplig vårdnivå 

• fortsatta rekommendationer och restriktioner 

• aktivitetsbalans (se appendix del B-1), egenvård (se appendix 
del A-1) och vardagsrehabilitering (se appendix del B-13, och 
film Webb-SKU: Aktivitetens betydelse, hjärntrötthet och 
aktivitetsbalans) 

• vart personen kan vända sig vid behov av till exempel 
psykosocialt stöd och rehabilitering samt förnyad 
försäkringsmedicinsk bedömning 

• vart personen kan vända sig vid behov av insatser enligt SoL 
[9] (se film Webb-SKU: Myndighetsbeslut och stödinsatser) 

• möjlighet för stöd till närstående från kommunen enligt SoL 
[9] 

• patientkontrakt inklusive fortsatt planering inklusive 
rehabiliteringsplan, uppföljning och fast vårdkontakt. 

För mer specifik information inom funktions- och aktivitetsområden 
(se appendix del I). 

• Ta ställning till samtycke 
avseende kommunikation 
med andra vårdgivare 

• Formulera och ge uttryck 
för frågor och funderingar 

• Reflektera över given 
information och fråga om 
något är oklart 

• Delta i planering av 
fortsatt vård, 
rehabilitering och 
stödinsatser 

• Delta i uppdatering av 
patientkontrakt  
 

(su-C) Fortsatt medicinsk utredning, behandling, rehabilitering, 
överenskommelser, rekommendationer och uppföljning 

Fortsatt medicinsk utredning, behandling och rehabilitering sker på 
öppenvårdsmottagningar inom den specialiserade vården alternativt i 
primärvård i region eller inom kommunal vård och omsorg. 

• Genomför fortsatt medicinsk utredning. 

• Fortsätt eller ändra sekundärpreventiv behandling 
(trombocythämmare, antikoagulantia, blodtrycks- och 
statinbehandling) enligt vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga 
insatser och vård (se film Webb-SKU: Medicinsk och kirurgisk 
sekundärprevention). 

• Starta medicinsk behandling av sena effekter vid stroke 
(blödning och ischemi): 

o Behandling med antidepressiva läkemedel bör 
erbjudas personer med depression [1]. 

o Behandling med tricykliska antidepressiva läkemedel 
(amitriptylin), antiepileptika eller Selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI)-preparat kan 

 

• Genomför 
överenskommen egenvård 

• Ta ansvar för och delta 
aktivt i vård och 
rehabilitering efter 
förmåga 

• Ta ansvar för att följa 
beslutade restriktioner 

• Medverka till att beslutade 
åtgärder i 
patientkontraktet kan 
genomföras 

 

https://play.umu.se/media/t/0_mj0a08t5
https://play.umu.se/media/t/0_mj0a08t5
https://play.umu.se/media/t/0_8bupkmpo
https://play.umu.se/media/t/0_z906n80g
https://play.umu.se/media/t/0_z906n80g


2022-09-15 
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering 

28 
 

Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

erbjudas till personer med central smärta efter stroke 
[1]. 

o Behandling med botulinumtoxin i kombination med 
andra rehabiliteringsåtgärder kan erbjudas personer 
med spasticitet efter stroke [1]. 

o Behandling med antiepileptiska läkemedel bör 
erbjudas personer med epilepsi [1]. 

• Diskutera hantering av personens läkemedel inklusive eget 
läkemedelsansvar.  

• Dialog kring behov av fortsatt vård och rehabilitering (se 
appendix del B-13). 

Överenskommelser och kontakter: 

• Initiera kontakt med kommun för bedömning om insatser ska 
ske enligt socialtjänstlagen (se film Webb-SKU: 
Myndighetsbeslut och stödinsatser). 

• Initiera SIP (se appendix del A-8 och film SKR: SIP på 3 
minuter). 

• Initiera ny rehabiliteringsbedömning (förändrat behov eller 
möjlighet att tillgodogöra sig rehabilitering, anpassning av 
omgivningsfaktorer, hjälpmedel, fallpreventiva åtgärder i 
hemmet eller kommunikationsstöd). 

• Säkra fast vårdkontakt i primärvård inom region eller kommun 
(se vidare del 1.7). 

• Skicka remiss till tandvård om personen saknar 
tandvårdkontakt eller ej längre kan ta sig till sin nuvarande 
tandvårdskontakt. 

• Initiera kontakt och skicka underlag för eventuell fortsatt 
social utredning till exempel LSS, arbetsförmågebedömning 
eller arbetsinriktad rehabilitering (se film Webb-SKU: 
Myndighetsbeslut och stödinsatser).  

• Skriv intyg för till exempel sjukskrivning, FaR (fysisk aktivitet 
på recept), tandvårdsstöd (se appendix del C-4), 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, och färdtjänst. 

• Uppdatera patientkontraktet tillsammans med patienten.  

• Skicka remisser till andra vårdgivare. 

• Skicka underlag och handlingar till andra aktörer. 

Rekommendationer och restriktioner (se appendix del A-4) 

• Ha dialog kring fortsatta eller nya restriktioner som förbud 
mot bilkörning, vapeninnehav, flygcertifikat, yrkestrafik 
(sjöfart, tåg, med mera) och rekommendationer om 
dykuppehåll, längd av förbud samt fortsatt uppföljning och 
ansvar. 

• Gör anmälan till polis avseende vapeninnehav. 

https://play.umu.se/media/t/0_8bupkmpo
https://vimeo.com/105220510
https://vimeo.com/105220510
https://play.umu.se/media/t/0_8bupkmpo
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens åtgärder  
(efter förmåga) 

• Gör anmälan till Transportstyrelsen avseende medicinsk 
olämplighet att inneha körkort, flygcertifikat, yrkestrafik 
(sjöfart, tåg) (se appendix del A-4). 

Ge stöd 

• avseende läkemedelsdelning och hantering (dosdispensering)  

• om hälsosamma levnadsvanor (rökning, riskbruk av alkohol, 
fysisk aktivitet (FaR) och matvanor) (se film Webb-SKU: 
Levnadsvanor) 

• om sömn och stress 

• beträffande oro och krishantering (se film WebbSKU: 
Krisreaktioner och bemötande efter stroke). 

• till närstående [9, 31] (se film Webb-SKU: Stöd till anhöriga). 

Uppföljning 

• Planera in kommande uppföljningsbesök, vårdnivå, tid och 
form (se appendix del C). 

(su-D) Dokumentera Post-stroke checklistan, patientkontraktet samt 
diagnos- och KVÅ-koder 

• Dokumentera i journal vapeninnehav, körförbud, och 
eventuellt andra restriktioner (tid och omfattning av förbud 
samt ansvarig för ny bedömning). 

• Dokumentera i patientkontrakt (sammanhållen planering 
inklusive rehabiliteringsplan, fast vårdkontakt och 
överenskomna tider för vårdbesök). 

• Registrera stroke eller TIA-diagnos (se avsnitt 1.6). 

• Registrera KVÅ-kod AW001 för strukturerad uppföljning. 

 

(su-E) Behov av fortsatt rehabilitering? 

• Ja: fortsätt till Fortsatt rehabilitering (fr-A) parallellt med 
fortsatt strukturerad uppföljning. 

• Nej: fortsätt med strukturerad uppföljning.  

 

https://play.umu.se/media/t/0_4aqotrpb
https://play.umu.se/media/t/0_1bae51a6
https://play.umu.se/media/t/0_avmyr4x8
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1.7 Personcentrering och patientkontrakt 
Personcentrering och patientkontrakt är beaktat i ovan beskrivna åtgärder. Det personcentrerade 

förhållnings- och arbetssättet konkretiseras genom patientkontrakt som tillämpas i vårdförloppen. 

(Mer information finns på SKR:s webbsida om patientkontrakt). Det innebär bland annat att 

patienters, brukares och närståendes behov, resurser och erfarenheter av hälso- och sjukvården tas 

tillvara, att beslut om vård tas gemensamt, att det utses fasta vårdkontakter samt att det framgår 

vad vården tar ansvar för och vad patienten kan göra själv. Patientkontrakt är inte ett formellt eller 

juridiskt bindande kontrakt, utan en överenskommelse som vården och patienten utformar 

tillsammans.  

För den aktuella patientgruppen är det viktigt att lyfta nedanstående. 

Vårdförloppet fokuserar på individanpassade åtgärder då stroke får olika konsekvenser beroende på 

hjärnskadans lokalisation och omfattning. Det styr åtgärder för rehabilitering, medicinsk uppföljning 

och egenvård. Patientkontraktet initieras tidigt efter insjuknandet och en första version färdigställs i 

dialog med patienten vid utskrivningen enligt vårdförloppet. Vårdförloppet innefattar en längre 

tidsperiod, vanligen livslång, där personen kommer att möta flera olika vårdgivare inom regional och 

kommunal verksamhet. Patientkontraktet måste därför uppdateras kontinuerligt.  

Symtomen efter stroke påverkar ofta personens möjlighet att kommunicera, inhämta information 

och ta del av vårdplanering och uppföljning. Ett anpassat patientkontrakt är därför viktigt för att ge 

personen stöd och överblick i planerad vård, samt kontinuerliga fasta kontakter med vården för både 

samordning [44] och medicinskt ansvar (för exempel se appendix del F) [9][9]. 

Kommunikationssvårigheter gör det viktigt att muntlig information kompletteras med skriftlig, vilket 

också underlättar personens dialog med närstående. 

Personer med stroke kan ha svårt att själva kontakta vårdgivare eller veta vart de ska vända sig när 

de lämnat den slutna vården. Därför behövs en fast vårdkontakt. Behovet understryks av att det 

oftast rör sig om äldre och ibland ensamboende personer. En fast vårdkontakt kan finnas i alla 

verksamheter men oftast inom primärvården. Vårdförloppet rekommenderar att ytterligare en fast 

vårdkontakt med strokekompetens tillsätts för att stärka personcentreringen under 

övergångsperioden från utskrivning till uppföljningen hos nästa vårdgivare. Denne utses från 

sjukhuset där patienten slutenvårdats. 

Överenskommelsen dokumenteras i journalen. Vid utskrivningen lämnas patientkontraktet till 

patienten samt skickas till fasta vårdkontakter och de enheter som ansvarar för utredning, vård och 

rehabilitering. Patientkontraktet förväntas alltid finnas tillgängligt för såväl personen som aktuella 

vårdgivare.  

För mer information om patientkontrakt, se film Webb-SKU Patientkontrakt från Region 

Västmanland (Youtube). 

För mer information om personcentrerad vård, se film Personcentrerat arbetssätt (Youtube) samt 

Vårdförbundets film om personcentrerad vård (Youtube). 

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/patientkontrakt.28918.html
https://www.youtube.com/watch?v=5pHR1avsTXE
https://www.youtube.com/watch?v=EX1Y6h-BHuA
https://www.youtube.com/watch?v=xsymui7_CYk
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2. Uppföljning av vårdförlopp 

Vårdförloppets mål och åtgärder följs upp genom resultat- och processmått vilket skapar 

förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Befintliga källor för uppföljning ska användas 

i den mån det går men målsättningen på längre sikt är att oavsett vilken källa som används för 

uppföljning så ska strukturerad vårddokumentation utgöra grunden. Det innebär också att 

uppföljning av vårdförloppen, i så stor utsträckning som är möjligt, ska baseras på information som är 

relevant för vården av patienten. 

I nästa avsnitt sammanfattas vårdförloppets nuvarande datatillgång och uppföljningsmöjligheter. För 

att förverkliga uppföljningen av vårdförloppet kommer ytterligare arbete krävas, såväl nationellt 

gemensamt som regionalt och lokalt.  

2.1 Tillgång till data och uppföljningsmöjligheter 
Flertalet av indikatorerna har kvalitetsregistret Riksstroke som källa och utgör etablerade 

processmått. Riksstroke har hög täckningsgrad och god datakvalitet. Målnivåer från Riksstroke och 

Socialstyrelsen anges när sådana finns. 

Strukturerad uppföljning efter stroke kan följas genom registrering av KVÅ-kod och samkörning med 

regionala vårddatabaser som potentiellt kan fånga uppföljning såväl vid sjukhus som inom 

primärvård. Användandet av KVÅ-koder och samkörningar behöver ytterligare utvecklas. 

2.2 Indikatorer för uppföljning 
Indikatorerna i tabell 2 och 3 visar vilka indikatorer som avses följas. För detaljerad information om 

hur indikatorerna beräknas hänvisas till webbplatsen Kvalitetsindikatorkatalog där kompletta 

specifikationer publiceras i takt med att de är genomarbetade. Där beskrivs och motiveras också de 

valda indikatorerna. 

Indikatorerna redovisas könsuppdelat och totalt nationellt, och för både region- och enhetsnivå när 

det är möjligt och relevant.  

Tabell 2. Utfallsmått 

Indikator, uppgifter redovisas könsuppdelat och 
totalt 

Målvärde Mätning och 
återrapportering 

Källa 

Död 3 månader efter stroke Anges ej Riksstroke Riksstroke 

ADL-beroende 3 månader efter stroke Anges ej Riksstroke Riksstroke 

Död eller ADL-beroende 3 månader efter stroke Anges ej Riksstroke Riksstroke 

Nöjda med rehabilitering 3 och 12 månader efter stroke 87 % Riksstroke Riksstroke 

Återinsjuknande inom 1 år Anges ej Riksstroke Riksstroke 

 

Tabell 3. Processmått 

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/
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Indikator, uppgifter redovisas könsuppdelat och 
totalt 

Målvärde Mätning och 
återrapportering 

Källa 

Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet 
där ett multidisciplinärt stroketeam både koordinerar 
utskrivning och utför fortsatt rehabilitering i hemmiljön 

25 % Riksstroke Riksstroke 

Strukturerad uppföljning efter stroke (KVÅ- kod) Anges ej Riksstroke Riksstroke 

Avseende indikatorer se även Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga 

insatser och vård. 

Vid sidan om Riksstroke finns möjlighet till uppföljning lokalt eller regionalt via ett flertal indikatorer i 

PrimärvårdsKvalitet. I PrimärvårdsKvalitet kan viktiga vårdåtgärder i primärvården och på vissa 

rehabiliteringsenheter följas, både före och efter stroke eller TIA.   

https://skr.se/primarvardskvalitet/kvalitetsindikatorer/indikatorlistordiagnoskoderfoldrar.58463.html


2022-09-15 
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering 

33 
 

3. Bakgrund till vårdförlopp 

3.1 Nulägesbeskrivning av patienters erfarenheter 
Bilden nedan (Figur 2) är en grafisk presentation av i nuläget vanligt förekommande erfarenheter av 

hälso- och sjukvården hos personer med stroke och TIA. I kolumn 1 beskrivs identifierade positiva 

och negativa patientupplevelser. I kolumn 2 anges för patienten vanliga aktiviteter och åtgärder 

medan kolumn 3 beskriver vårdens aktiviteter och åtgärder. I kolumn 4 anges de huvudsakliga 

utmaningar som patienterna möter. Vårdförloppet är utformat för att adressera dessa utmaningar 

som även avspeglas i vårdförloppets mål och indikatorer.  
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Figur 2. Grafisk presentation av en nulägesbeskrivning utifrån ett patientperspektiv hos personer efter stroke 
eller TIA 

FORTSATT REHABILITERING

STRUKTURERAD UPPFÖLJNING

Oro för 
framtiden

Berätta om sin hälsa, 
mående, symtom, 
resurser och behov.

Delta i planering och 
beslut om fortsatt vård 
och stöd.

Bekräfta överens-
komna tider.

Bekräfta fasta 
vårdkontakter.

Delta i planering av 
fortsatta vård- och 
rehabiliteringsinsatser.

Beskriva upplevda 
svårigheter. 

Tydliggöra mål, 
önskemål och behov.

Delta aktivt i sin vård 
och rehabilitering.

Ta ansvar för 
egenvård och hälso-
samma levnadsvanor.

Inför återbesök:
• Fyll i självskattnings-
formulär som post-
strokechecklistan. Ta 
hjälp av vårdpersonal 
eller anhöriga vid behov.

• Fundera på vad som 
är viktigt att ta upp.

Under återbesök:
• Tydliggör önskemål.

• Informera om behov
av intyg.

• Delta aktivt i den
vidare planeringen. 

Oro för 
bestående 
men

Fortsatt omhändertagande 
efter stroke och TIA

UTSKRIVNING

Utmaning 1: Den tidiga upp-
följningen efter den initiala 
sjukhusvården är otillräcklig

• Patienten har ingen samlad 
bild av fortsatt planering.

• Fast vård- och läkarkontakt 
saknas.

• Samordning mellan olika 
vårdgivare är svag. 

Utmaning 2: Livet efter stroke 
upplevs påtagligt förändrat 
med ofullständigt bistånd från 
vården

• Stödet för att förbättra 
funktions-, aktivitets- och 
arbetsförmåga brister.

• Stöd för optimering av 
livsstil, egenvård, relationer 
och fritidsaktiviteter är 
bristfälligt.

• Hjälp att hantera förbud om 
bilkörning och vapen-
innehav är begränsat.

Utmaning 3: Rehabiliterings-
åtgärderna möter inte alltid 
behoven

• Strokekompetens är 
otillräcklig.

• Resurser saknas. 

• Åtgärderna skiljer sig 
beroende på var man 
bor/organisation.

Utmaning 4: Bristande lång-
siktig uppföljning

• Den livslånga uppföljningen 
med kliniska kontroller och 
utskrivning av mediciner är 
ofta undermålig. 

• Medicinering för att minska 
risken för återinsjuknande 
avslutas felaktigt.

• Möjligheten till förnyad 
rehabilitering senare i 
förloppet är begränsad.

Oroliga 
närstående

Oro för att 
bli av med 
körkortet

Oro för att 
inte få stöd

Oro över att 
inte få rätt 
vård och 
rehabilitering

Utskrivning från strokeenhet: 

• Muntlig och skriftlig  
sammanfattning av given 
vård, medicinering och 
planering till vårdtagaren.

• Journalsammanfattning och 
remisser till näst-
kommande vårdgivare. 

• Kontakt med kommun vid 
behov av samordning 
varierar.

Fortsatt rehabilitering 
integrerat i 
strokeenhetsvården, i 
hemmet, i öppen- eller 
slutenvård, beroende på grad 
av funktionsnedsättning. 

Ibland görs rehabiliteringsplan 
med patientens behov och
mål. 

Rehabiliteringen bör avslutas 
när målen är uppfyllda.

Uppföljningen inom 
primärvård, kommun samt vid 
behov via sjukhusens 
öppenvård. 

Ibland används 
självskattningsformulär,  
såsom poststrokechecklistan
för att fånga patientens 
viktigaste problem. 

Rehabilitering bör erbjudas vid 
behov.

Erfarenheter och utmaningar hos patienter med stroke eller TIA
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3.2 Kompletterande kunskapsunderlag 

• Nationella riktlinjer för vård vid stroke, 2018, reviderade 2020. Socialstyrelsen [1] 

• Riktlinje för bedömning och handläggning av dysfagi efter stroke. NAG stroke [13] 

• Riktlinje för uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan. NAG Stroke. 2022 [41] 

• Riktlinje för tidig utskrivning från sjukhus med rehabilitering i hemmet efter stroke. NAG 

Stroke. 2022 [8] 

• Remissversion Riktlinje för körkortsinnehav efter stroke och TIA. NAG stroke. 2022 [45] 

• Remissversion Riktlinje för bedömning av munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke. 

NAG Stroke. 2022 [40] 

• Riktlinje för ny rehabiliteringsbedömning efter stroke – av patienter som insjuknat i stroke 

och som initialt inte har möjlighet att tillgodogöra sig rehabilitering. NAG Stroke. 2022 [46] 

• Vårdhandboken [47] 

• European Society for Swallowing Disorders (ESSD) 

• ESPEN Guideline clinical nutrition in neurology [16] 

• Royal College of Physicians National Clinical Guideline for stroke, 2016 [24] 

• Canadian Stroke Best Practice Recommendations, Mood, Cognition and Fatigue following 

stroke, 2020 [48] 

• Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Rehabilitation, Recovery, and Community 

Participation following Stroke, 2020 [49] 

• Riksstroke, Stroke och TIA Årsrapport från Riksstroke 2021 [2] 

• Nationella arbetsgruppen (NAG) stroke och Strokeförbundet 

webbstrokekompetensutbildning (se http://www.webbsku.se/ och filmer Webb-SKU) 

• Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - stöd för 

styrning och ledning [19] 

3.3 Arbetsprocess 
Framtagande av vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering har letts av en styrgrupp 

med fem personer under ledning av Lars Rosengren. Varje delavsnitt har haft en huvudansvarig som 

tillsammans med en mindre arbetsgrupp arbetat fram ett underlag. Därutöver har det funnits ett 

flertal undergrupper som berett delmoment. Framtaget underlag har därefter bearbetats till den 

slutgiltiga versionen av en tvärprofessionell arbetsgrupp med två patientföreträdare. Arbetet har 

förankrats kontinuerligt under processen i Nationell arbetsgrupp (NAG) stroke och Nationellt 

programområde (NPO) nervsystemets sjukdomar. 

Patientföreträdare i arbetet var Ove Puisto, ordförande i Strokeförbundet, och Lena Ringstedt 

ordförande Afasiföreningen i Stockholms län. Se Tabell 4. 

Alla deltagare i NAG har lämnat in jävsdeklaration och de är bedömda och godkända för att kunna 

delta i nationell arbetsgrupp. 

Vårdförloppet är godkänt av Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar och styrgruppen i 

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) som rekommenderar regionerna att 

besluta om dem och därefter påbörja införandet. 

http://www.myessd.org/
http://www.webbsku.se/
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Tabell 4. Arbetsgruppens medlemmar 

Namn Akademisk 
titel 

Yrkestitel/ 
patientföreträdare 

Organisation/ 
tjänsteställe 

Ort, kommun eller 
region 

Övrig roll i 
arbetsgruppen 

Ann 
Hammer 

Medicine 
doktor 

Fysioterapeut Universitetssjukhuset 
Örebro 

Region Örebro län  

Ann 
Margreth 
Ljusbäck 

 Specialist i 
arbetsterapi 

Umeå Universitet Region 
Västerbotten 

 

Anna 
Bråndal 

Medicine 
doktor 

Fysioterapeut Norrlands 
universitetssjukhus 

Region 
Västerbotten 

 

Anna 
Liljenberg 

 Arbetsterapeut Capio rehab 
Kvillebäcken 

Capio AB  

Annika 
Berglund 

Medicine 
doktor 

Samordnare 
stroketriagering, 
sjuksköterska 

Karolinska 
universitetssjukhuset 
Solna 

Region Stockholm  

Bo Norrving Professor Specialist i neurologi Lunds universitet Region Skåne Registerhållare 
Riksstroke 

Carmen 
Wärlinge 

 Fysioterapeut MSc Akademiskt 
primärvårdscentrum 

Region Stockholm  

Christina 
Brogårdh 

Professor  Specialistkompetens i 
neurologi 

Lunds universitet, 
Skånes 
universitetssjukhus 

Region Skåne  

Claes 
Gustafsson 

Medicine 
doktor 

Överläkare, specialist 
i allmän 
internmedicin 

Koncernkontoret Västra 
Götalandsregionen 

 

Emma 
Kjörk 

 Arbetsterapeut Östra Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

Västra 
Götalandsregionen 

 

Jonna 
Björkegren 

 Dietist Örebro 
universitetssjukhus 

Region Örebro län  

Lars Berge 
Kleber 

 Patientföreträdare Afasiföreningen   

Lars 
Rosengren 

Professor Specialist i neurologi Sahlgrenska 
universitetssjukhuset 

Västra 
Götalandsregionen 

Ordförande 

Lena 
Ringstedt 

 Patientföreträdare Afasiföreningen   

Magnus 
Esbjörnsso
n 

 Specialistläkar-
kompetens 

Hässleholms sjukhus Region Skåne  

Margareta 
Gonzalez 
Lindh 

Medicine 
doktor 

Specialistlogoped Gävle sjukhus Region Gävleborg  

Marika 
Möller 

Medicine 
doktor 

Psykolog, Specialist i 
neuropsykologi, 
docent 

Danderyds sjukhus Region Stockholm  

Mats Elm  Specialist i 
allmänmedicin 

Närhälsan Västra 
Götalandsregionen 

Primärvårds- 

representant 
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Namn Akademisk 
titel 

Yrkestitel/ 
patientföreträdare 

Organisation/ 
tjänsteställe 

Ort, kommun eller 
region 

Övrig roll i 
arbetsgruppen 

Mia Von 
Euler 

Professor Överläkare, specialist 
i neurologi och klinisk 
farmakologi 

Örebro Universitet/ 
Örebro 
Universitetssjukhus 

Region Örebro län  

Ola 
Winquist 

 Hälso- och sjukvårds-
strateg 

Södra 
sjukvårdsregionen 

Region Skåne Processledare 

Ove Puisto  Patientföreträdare Strokeförbundet   

Per Wester Professor  Överläkare, specialist 
i allmän 
internmedicin 

Norrlands 
universitetssjukhus 

Region 
Västerbotten 

 

Pia Skott Medicine 
doktor 

Forsknings- och 
utbildningschef 

Folktandvården 
Stockholms län AB 

  

Siv Carlsson  Arbetsterapeut Omsorgsförvaltninge
n 

Växjö kommun Kommun-
representant 

Åsa Ager  Hälso- och 
sjukvårdskurator 

Danderyds Sjukhus 
AB 

Region Stockholm  

Åsa Rejnö Doktor i 
omvårdnad 

Docent, 
Sjuksköterska 

Skaraborgs sjukhus Västra 
Götalandsregionen 
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-2-7212.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-2-7212.pdf
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Appendix  

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering 

A Utskrivning 
Kriterierna skiljer sig vid utskrivning från strokeenhet och utskrivning från rehabilitering efter 

strokeenhetsvård samt rehabilitering i senare skede. Utskrivning från strokeenhet genomförs när 

adekvata utredningar, bedömningar, åtgärder och behandlingar enligt vårdförlopp Stroke och TIA - 

tidiga insatser och vård är utförda. Vid utskrivning från rehabilitering eller vid avslut av 

rehabiliteringsinsatser utvärderas rehabiliteringsplanen, uppnådda mål, kvarstående behov och 

planering sker för fortsatta insatser samt uppföljning. Se Checklista inför utskrivning från strokeenhet 

och rehabilitering i tidig fas (bilaga 1) samt Checklista inför utskrivning från rehabilitering i sen och 

kronisk fas (bilaga 2). 

A-1 Egenvård 

Egenvård används både som ett begrepp för att beskriva det en person kan göra på egen hand för att 

må bra, utan inblandning av någon vårdprofession men är också ett begrepp inom hälso- och 

sjukvård med en mer specifik betydelse [50]. 

Egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd är något som legitimerad personal har bedömt att en 

person själv kan utföra eller utför med hjälp av en annan. 

• Frågor som behöver ställas innan beslut om egenvård är om insatsen är egenvård eller hälso- 

och sjukvård och om egenvård kan utföras utan risk för skada.  

• Bedömning, riskanalys och planering görs i samråd med personen utifrån dennes 

förutsättningar och behov.  

• Ansvarig för egenvården är behandlande legitimerad yrkesutövare inom sitt ansvarsområde.  

• Den som fattar beslut om egenvård är skyldig att informera personen om vad som bedömts 

som egenvård och vem som ansvarar för omprövning och utvärdering. 

Följande är förslag på åtgärder och träning inriktad mot att öka kunskap och kompetens för att 

hantera det egna ansvaret i sin rehabilitering [49]: 

• Erbjud utbildning i egenvård för att främja självständighet, öka självsäkerhet samt öka 

medvetenhet om vikten av att ta hand om sin egen hälsa och risken för vårdande 

närståendes hälsa 

• Stöd inlärning av strategier för att klara vardagliga aktiviteter inklusive förflyttningar och 

kommunikation.  
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A-2 Hälsosamma levnadsvanor 

Efter insjuknandet i stroke är hälsosamma levnadsvanor viktigt både för att förebygga 

återinsjuknande och upprätthålla en god hälsa. Personen kan utifrån behov antingen erbjudas 

rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal. I det kvalificerande samtalet bedöms även 

personens motivation och förmåga till förändring [19]. 

• Kartlägg levnadsvanor såsom rökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor. 

Använd till exempel Socialstyrelsens indikatorfrågor avseende tobak, alkohol, fysisk aktivitet 

och mat [19].  

• Erbjud kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen [19]. 

• Erbjud rådgivande samtal till vuxna med särskild risk om har ett riskbruk av alkohol [19]. 

• Erbjud rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysisk aktiva och som 

tillägg fysisk aktivitet på recept (FaR) [19]. Gör uppföljning av FaR. 

• Erbjud kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ohälsosamma 

levnadsvanor [19].  

A-3 Kommunikationsstöd 

Kommunikation med en person som har fått stroke kan påverkas av flera olika faktorer såsom 

fatigue, nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt tal- och språkförmåga. En extra sårbarhet finns inom 

gruppen som inte har svenska som förstaspråk. Vårdpersonal behöver också ta hänsyn till hur 

minnes- och språksvårigheter påverkar personens förmåga att senare återvända till det som sagts. 

Här spelar skriftlig information en viktig roll. 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för olika sätt att stödja 

och komplettera det talade språket och kan också kallas kommunikationsstöd. AKK kan användas för 

att stötta kommunikationen mellan omgivningen och en person som har svårigheter att förstå talat 

språk eller för personen att själv uttrycka sig så att andra enkelt förstår. Alla som deltar i samtalet 

kan använda AKK. Samtalspartnern använder det för att förtydliga sitt tal i kommunikationen. Ge 

personen tid! Det behövs alltid mer tid för ett samtal, då tillgången till ett gemensamt språk är 

begränsad. Utprovning, handledning och utbildning avseende AKK ges av logoped eller specialiserade 

resursteam. 

Kommunikationsstöd kan till exempel handla om att samtalspartnern: 

• skriver enstaka nyckelord samtidigt som samtalspartnern talar 

• förstärker med bilder, fotografier, enkla teckningar (till exempel rita klockslag i form av en 

urtavla) 

• pekar på eller visar föremål för att berätta vad som ska hända eller vad personen kan välja 

• använder kartor och kalendrar för att tala om tid och plats.  

Se också till att personen har bilder eller skrivna ord att peka på för att förmedla sig. Dessa kan 

exempelvis finnas i surfplattor eller så kallade pratapparater. Där kan de kombineras med syntetiskt 

tal som ger användaren en röst. 
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En väl utvärderad samtalsmetod är "Teach-back" [51]. Använd gärna Teach Back för att säkerställa 

att personen förstått och tagit till sig väsentlig information. (se film “Teachback - att ta ansvar för 

förståelse", Qulturum TV). 

Mer information finns på Vgregion.se, Afasi.se och Hjarnatillsammans.se.  

A-4 Restriktioner gällande dykning, framförande av flygplan och fordon samt 
vapeninnehav 

Certifikat yrkesdykare 

AFS 2019: 3 [52] reglerar tjänstbarhetsintyg för yrkesdykning. Tjänstbarhetsintyg för dykeriarbete 

enligt 77 § ska inte utfärdas för arbetstagare som har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, 

som enligt European Diving Technology Committee (EDTC):s rekommendationer (se EDTC hemsida) 

innebär en ökad risk för ohälsa eller skada vid dykeriarbete. Läkare har inte anmälningsplikt.  

Fritidsdykare 

Enligt EDTC gäller i princip ovanstående medicinska regler för medicinsk lämplighet för fritidsdykare. 

Läkare kan formellt inte hänvisa till hinder för dykning eftersom kravet på friskintyg inte är lagstadgat 

för fritidsdykare. Ställningstagande till dykning efter stroke eller TIA bör omfatta flera olika delar. 

Kvarstående strokesymtom är uttryck för en hjärnskada och här kan dekompression leda till allvarlig 

försämring. Ökad effekt av kvävenarkos på kognitiv förmåga kan förmodas efter stroke. Kognitiva 

problem såsom nedsatt minne, försämrad problemhantering eller kommunikationssvårigheter ökar 

riskerna och är inte förenliga med säker dykning. 

Personen bör informeras om riskerna och muntlig överenskommelse om dykförbud bör träffas med 

personen och gälla under motsvarande tid som för körkort vid stroke och TIA. Ny bedömning kan 

därefter ske, gärna efter konsultation med dykläkare. 

Flygcertifikat 

Luftfartsförordningen [53] 13 kap 5 § reglerar lämplighet för innehav av olika tillstånd och certifikat 

för att få flyga. Alla piloter som insjuknat i stroke har en lagstadgad skyldighet att utan dröjsmål 

anmäla medicinsk oförmåga till sin flygläkare eller till ett flygmedicinskt centrum (kan göras per 

telefon), därefter görs en bedömning när tiden är mogen i samråd med flygöverläkare på 

Transportstyrelsen [54]. 

Järnvägsfordon 

I Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2011:61 [55] står att “En förare får inte lida av 

sjukdom eller tillstånd som kan påverka medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet, 

vakenhet, omdöme eller koncentration”. Till detta räknas bland annat stroke. Läkare har inte 

anmälningsplikt. 

Den som har haft en sammanhängande frånvaro eller sjukskrivningsperiod i mer än 30 dagar, ska 

före fortsatt tjänstgöring bedömas av läkare med särskilt tillstånd avseende hälsokraven i dessa 

föreskrifter.  

https://www.youtube.com/watch?v=O0h0-CZaCJk
https://www.youtube.com/watch?v=O0h0-CZaCJk
https://www.vgregion.se/ov/dart/om-kommunikation-och-akk/om-kommunikationsstodakk/
https://www.afasi.se/
https://hjarnatillsammans.se/
http://edtc.org/
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Körkort 

De medicinska kraven regleras i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125 [45, 56]. 

Sjöfart 

De medicinska kraven varierar beroende på vilket fartområde och befattning och regleras i TSFS 

2011:117 [57]. En individuell bedömning görs avseende nedsatt funktion och risk för ny 

kardiovaskulär händelse. Minst tre månaders uppehåll efter insjuknande krävs liksom stabil situation, 

kontroll på riskfaktorer och årligt utfärdande av intyg. Ej ensamarbete på brygga (watchkeeping). 

Vapenlicens 

Enligt 6 kap. 6 § vapenlagen [58] ska en läkare som bedömer att en person av medicinska skäl är 

olämplig att inneha skjutvapen omedelbart anmäla detta till polisen på den ort där personen är 

folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för 

läkaren att personen inte har tillstånd att inneha skjutvapen. Det är inte meningen att läkaren ska 

pröva om personen får ha skjutvapen eller inte. Läkaren ska pröva om personen medicinskt sett är 

olämplig att inneha skjutvapen, och i så fall anmäla detta till polisen. Det är sedan polisens sak att 

bestämma om personen ska få ha skjutvapen eller inte [59] (s. 226). 

I de allmänna råden till 18 kap. i Rikspolisstyrelsens föreskrifter [60] om vapenlagstiftningen anges att 

om det av en anmälan framgår att personens olämplighet bedöms vara av tillfällig natur, bör polisen 

ta förnyad kontakt med den anmälande läkaren innan ett eventuellt återkallande av vapentillstånd. 

En anmälan kan alltså göras om tillfällig olämplighet att inneha skjutvapen. 

Om läkaren bedömer att en person efter stroke är olämplig att köra bil så ska läkaren också göra en 

anmälan om olämplighet för vapeninnehav till polisen. 

A-5 Strokeenhetsvård 

En central del i vårdförloppet är strokeenheten, enligt Nationella riktlinjer (NR). 

• Vård på strokeenhet som första vårdenhet har prioritet 1 för stroke [1]. Den goda effekten av 

strokeenhetsvård är evidensbaserad i studier där medelvårdtiden på enheten är sju dagar 

eller mer. 

• Vård på strokeenhet har prioritet 2 för TIA [1]. 

• Vård på vårdavdelning som inte uppfyller nedanstående definition på strokeenhet med eller 

utan mobilt stroketeam har prioritet “icke-göra” [1].  

Strokeenhet definieras i NR [1] som 

• en enhet på sjukhus som enbart eller övervägande tar hand om personer som har fått en 

stroke  

• har personal med expertkunnande inom stroke och rehabilitering 

• har ett multidisciplinärt team med kompetens inom medicin, omvårdnad och rehabilitering 

(såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och logoped) samt har tillgång till dietist och 

psykolog (helst med neuropsykologisk inriktning) 
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• genomför regelbundna teammöten samt en planerad och strukturerad utskrivning av 

patienter  

• använder vårdprogram för att identifiera och åtgärda vanliga komplikationer  

• startar omedelbar mobilisering och tidig rehabilitering  

• ger information och utbildning till patienten och närstående under vårdtiden 

• har ett personcentrerat arbetssätt och utgår från personens resurser, behov och delaktighet. 

A-6 Multidisciplinärt stroketeam  

Då personer som insjuknat i stroke kan ha komplexa problem i form av fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar är det viktigt med tillgång till ett multidisciplinärt stroketeam där flera 

professioner (till exempel arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, 

sjuksköterska och undersköterska) med olika kompetens samverkar med patient och närstående. För 

ett effektivt teamarbete behövs kunskap och förståelse för varandras roller, kompetenser och en 

tydlig kommunikation. I teamarbetet sker bedömningar och åtgärder samordnat för att uppnå 

gemensamma mål tillsammans med patienten. Planeringen utgår från personens behov och 

professionernas kunskap. Patienten ses som expert bland andra experter, då denne är expert på sin 

situation [22]. 

A-7 Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet  

Det finns evidens för tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet där ett multidisciplinärt 

stroketeam både koordinerar utskrivning och utför fortsatt rehabilitering i hemmiljön; Early 

Supported Discharge (ESD). 

• Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet (ESD) bör erbjudas till personer med 

lindrig till måttlig stroke (prio 2) NR [1, 8] (se film Webb-SKU: ESD: Tidig koordinerad 

utskrivning). 

• Ett multidisciplinärt stroketeam (ESD teamet) utgående från strokeenheten både koordinerar 

utskrivning och utför individuell rehabilitering i hemmet direkt efter utskrivning.  

• ESD-teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, sjuksköterska och 

läkare samt vid behov dietist, och har expertkunnande om strokevård och rehabilitering.  

• Patientens behov styr vilka professioners insatser som behövs. ESD-teamet samordnar 

insatser och har teamträffar en gång per vecka. 

För beskrivning av ESD-teamets sammansättning och arbetssätt, se riktlinje [8]. 

A-8 Vårdplanering 

Alla former av planering av vård och insatser ska om möjligt ske med patienten och eller närstående, 

efter samtycke.  

https://play.umu.se/media/t/0_r7pl1xz0
https://play.umu.se/media/t/0_r7pl1xz0
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Vårdplanen (enligt Socialstyrelsens termbank)  

• innehåller mål för planerade insatser inom hälso- och sjukvård utifrån patientens behov, 

vårdplanen ingår i patientkontraktet. 

• beskriver insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade 

insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden. 

• används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.  

Samordnad individuell plan (SIP) (enligt Socialstyrelsens termbank) 

• Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från 

både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och 

omsorgsplanering. 

• Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras. 

SIP är synonym med individuell plan enligt SoL och HSL [11]. 

Syftet med SIP är att främja god vård och omsorg för personer som behöver samordnade insatser 

från både socialtjänst och hälso- och sjukvård enligt gällande lagar [9] [34] (se film SKR “SIP på tre 

minuter”). 

Individuell plan enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) (enligt 
Socialstyrelsens termbank): 

• Denna gäller för personer yngre än 65 år med behov av insatser för särskilt stöd och särskild 

service.  

• Insatser enligt LSS kan vara aktuellt vid varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, om 

de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd eller service [11]. 

  

https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=430&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=424&SrcLang=sv
https://vimeo.com/105220510
https://vimeo.com/105220510
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=424&SrcLang=sv
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B Fortsatt rehabilitering 

Rehabilitering definieras som insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa 

möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet.  

B-1 Aktivitetsbalans 

Aktivitetsbalans är en individuell och subjektiv upplevelse som handlar om att ha rätt mängd 

aktiviteter och variation av aktiviteter. Det innebär att ha balans mellan olika aktivitetsområden, 

aktiviteter av olika karaktärer och hur personen använder sin tid. Aktivitetsområden kan vara 

indelade i dagliga aktiviteter, arbete/sysselsättning, lek, fritid, vila och sömn. Aktivitetsbalans 

beskrivs även som personens egen upplevelse av att ha balans mellan fysiska, mentala, sociala och 

vilsamma aktiviteter och påverkas av den miljö och det sammanhang personen befinner sig i samt 

vilka roller personen har. Det innefattar även personens tillfredsställelse med aktiviteterna och de 

utmaningar som finns [61] (se film Webb-SKU: Aktivitetens betydelse, hjärntrötthet och 

aktivitetsbalans). 

B-2 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Förslag på åtgärder riktade mot arbete: 

• Erbjud bedömning av fysisk, kognitiv, kommunikativ och praktisk förmåga i relation till 

arbete, studier och sysselsättning [24, 49].  

• Kartlägg hur eventuella nedsättningar kan komma att påverka återgång i arbete, studier och 

sysselsättning [49] samt vilka resurser som personen har för att kompensera för dessa. 

• Få förtydliganden kring arbetets krav från arbetsgivaren [24].  

• Ge tips och råd till patient och eller arbetsgivare kring anpassning av arbetsplats, arbetstid 

och arbetsuppgifter utifrån kognitiva svårigheter, till exempel anpassa sinnesintryck, 

strategier, bistå med information till arbetsgivare och eller kollegor [62]. 

• Samverka med andra aktörer för koordinering av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för 

hållbar arbetsåtergång [37]. 

• Rehabiliteringsprogram riktade mot arbete, studier och sysselsättning föreslås innefatta [24] 

o bedömning av potentiella problem utifrån roller och krav på arbetstagaren samt 

arbetsgivaren  

o plan för interventioner (rekommenderas skrivas in i vård- och rehabiliteringsplanen) 

o interventioner såsom coachning, anpassning av miljön, kompensatoriska strategier 

gällande nedsatt fysisk funktion, hantering av fatigue samt ha en stödjande funktion 

med inriktning mot arbete, studier och sysselsättning 

o rekommenderad tid för, och tillvägagångssätt för att kunna återgå i arbete. 

 

För mer information se film Webb-SKU: Arbetslivsinriktad rehabilitering. 

https://play.umu.se/media/t/0_mj0a08t5
https://play.umu.se/media/t/0_mj0a08t5
https://play.umu.se/media/t/0_2vo5n5cg
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B-3 Arbetsterapeutisk intervention: Cognitive Orientation to daily 
Occupational Performance (CO-OP approach) 

CO-OP Approach är en utförandebaserad behandlingsmetod (utbildning krävs) för personer som har 

svårigheter att utföra de färdigheter de vill, behöver eller förväntas utföra. Det är en intervention 

som guidar personer som insjuknat i stroke att självständigt upptäcka och utveckla kognitiva 

strategier för att utföra nödvändiga uppgifter i vardagen som att klä av och på sig, tvätta sig, skriva 

för hand eller på dator och andra vardagliga aktiviteter [38, 39]. 

B-4 Bedömningsinstrument 

Nedan ges förslag på bedömningsinstrument som kan användas. 

Neurologiskt status 

• National Institutes of Health Stroke Scale (se NIHSS manual och Film NIHSS) 

Funktionsbortfall 

• Modified Rankin Scale (mRS) [63] 

Munhälsa 

• Revised Oral Assessment Guide - Jönköping (ROAG-J) [64] 

Sväljförmåga 

• Sväljscreening 

o The Gugging Swallowing Screen (GUSS) [65] 

o Standardized Swallowing Assessment (SSA) [66, 67] 

• För att mäta grad av dysfagi 

o Functional Oral Intake Scale (FOIS) [68] 

o Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) [69] 

• Självskattningstest 

o Eating Assessment Tool (EAT-10) [70] 

o Sydney Swallow Questionnaire (SSQ) [71] 

• För att mäta sväljförmåga 

o Sväljkapacitetstest 

o Volume Viscosity Swallow Test (V-VST) [72] 

o Test of Mastication and Swallowing Solids (TOMASS) [73] 

• Måltidsobservation 

o Minimal Eating Observation and Nutrition Form – Version II (MEONF-II) [74] 

  

https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2018/05/SKL_NIHSS-manual_A4_webb_f%c3%b6r-utskrift-final.pdf
https://play.umu.se/media/t/0_418i0vty
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Nutrition 

• Nutritionsbehandling 

o Mini Nutritional Assessment (MNA) [75] 

o Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF) [76] 

Tal, språk och kommunikation 

• Språk 

o Grundläggande neuropsykologisk undersökning (GNU) 

o Neurolingvistisk afasiundersökning (A-NING) [77] 

o Aphasia Severity Rating Scale (ur Boston Diagnostics Aphasia Evaluation) 

o Therapy Outcome Measures (TOM) för logopeder [78] 

o Boston Naming TEST (BNT) [79] 

o Token test [80] 

• Tal 

o Dysartritest. Vid dysartri görs förutom perceptuell analys om möjligt även en 

inspelning [81]. 

o Självsvarsformulär om Förvärvade Talsvårigheter (SOFT) [82] 

• Självskattning av kommunikation 

o The Communication Outcome after Stroke (COAST) [83] 

o Carer Communication Outcome after Stroke (Carer COAST) [84] 

Kognition 

• Screening/bedömning 

o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) [85](Certifiering krävs för användning.) 

o Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS). För 

administrering krävs att man är legitimerad läkare eller psykolog [86]. 

o Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) [87] 

o Trail Making Test (TMT) [88] 

Fördjupad utredning görs i form av neuropsykologisk utredning. För flertalet av instrumenten krävs 

att legitimerad psykolog ansvarar för utredningen (se avsnitt om neuropsykologisk utredning). 

Emotionella funktioner, psykosocial situation och nätverk 

• Nedstämdhet 

o Becks depression inventory-II (BDI-II) - kräver att utföraren är legitimerade läkare, 

psykolog eller psykoterapeut [48]. 

o Montgomery Åsberg Depression Rating Scale självskattning (MADRS-S) [89] 

o Patient Health Questionnaire (PHQ-9) [89] 

o Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [48] ingår i flera kvalitetsregister men 

brister i psykometriska egenskaper enligt granskning av SBU [90]. För att säkerställa 

diagnos bör utredningen med HADS kompletteras med annan bedömning.  

• Oro/ångest 

o Beck’s anxiety inventory (BAI) [48] 

o Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [48] (Se kommentar ovan.) 
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• Psykosocial situation 

o Kartläggning av psykosocial situation för att bedöma behov av psykosociala 

behandlingsinsatser och/eller sociala interventioner för patient samt närstående 

[91]. 

Fatigue 

• Mental Fatigue Scale (MFS) [92] 

• Svenska Fatigue Assessment scale (S-FAS) [93] 

• The Multidimensional Fatigue Inventory MFI-20 [94, 95] 

• För att utesluta sömnstörningar - Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) [96] 

Rörelse- och förflyttningsförmåga 

• Motorik/sensorik 

o Fugl-Meyer Assessment (FMA) [97] 

• Muskeltonus  

o Modifierad Ashworth skala (MAS) [98] 

• Balans/postural kontroll 

o Bergs balansskala [99] 

o Mini Balance Evaluation Systems Test (mini-BESTest) [100] 

• Dynamisk balans/gång  

o Timed Up and Go (TUG) [101] 

• Gång 

o 10 meters gång test [102] 

o 2 eller 6 minuters gång test [102] 

• Arm- och handfunktion 

o Box and Block Test (BBT) [103, 104] 

o Nine Hole Peg Test (9-HPT) [103, 104] 

o ABILHAND [103, 104] 

• Greppstyrka 

o Jamar handdynamometer [105] 

Vardagliga aktiviteter, arbete och fritid 

• Personliga, vardagliga och instrumentella aktiviteter  

o GAP i vardagens aktiviteter [106] 

o ADL-taxonomin® [107] 

• Upplevelse av betydelse, nöjdhet och förmåga i aktivitetsutförande  

o Canadian Occupational Performance Measure (COPM) [108] 

• Kognitiv och eller motorisk bedömning av utförande i vardagsaktiviteter  

o The Perceive Recall Plan and Perform system of task analysis (PRPP) [109], utbildning 

krävs. 

o Assessment of Motor and Processor Skills (AMPS) [110], utbildning krävs. 

• Uppmärksamhet i aktiviteter  

o Cathrine Bergego Scale (CBS), för arbetsterapeuter [111] 
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• Arbete 

o The Work Environment Impact Scale (WEIS) [112] 

o Assessment of Work Performance (AWP) [113] 

Hälsosamma levnadsvanor 

• Socialstyrelsens indikatorfrågor avseende fysisk aktivitet och stillasittande [7, 19] 

o Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SGPALS) [114] 

o Frändin/Grimby aktivitetsskala [115] 

• Kartläggning av levnadsvanor under aktivitet och stöd i förändringsprocessen [116] 

B-5 Fatigue 

Fatigue är ett multidimensionellt syndrom som är vanligt efter stroke (prevalens 25—85% beroende 

på studie) [117]. För utredning av fatigue rekommenderas att hela teamet bidrar (se film Webb-SKU: 

Sena komplikationer vid stroke). 

Bedömning 

• Teamets bedömning görs med objektiva tester och subjektiva skattningsskalor och kan 

förslagsvis se ut enligt följande, men uppdelningen kan variera beroende på teamets 

sammansättning: 

o Läkare: 

▪ bedömning om eventuella medicinska faktorer (uteslut andra orsaker såsom 

anemi, bristsjukdom, hjärtsvikt, malignitet, eventuell medicinbiverkan) 

▪ bedömning av eventuell depression/ångest/sömn/andra 

livssituationsfaktorer.   

o Psykolog:  

▪ fördjupad kognitiv testning med särskild betoning på uppmärksamhet, 

exekutiva funktioner och bearbetningshastighet som är vanligt hos personer 

med fatigue 

▪ utredning av psykologiska faktorer såsom 

depression/ångest/sömn/stress/andra livssituationsfaktorer (alternativt att 

detta redan görs vid läkarbesök). 

o Arbetsterapeut: 

▪ bedömning av inverkan av fatigue på aktivitetsutförande och aktivitetsbalans 

▪ bedömning i aktivitet. 

o Fysioterapeut: 

▪ bedömning av allmän fysisk funktion och hälsa 

▪ fysisk aktivitet. 

Behandling 

• Det saknas evidens för behandling av fatigue men då fatigue är vanligt efter stroke är 

individuell bedömning av behov och åtgärd samt uppföljning viktigt [1]. Beroende på vilka 

https://play.umu.se/media/t/0_f21n82ep
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underliggande faktorer som identifierats handläggs fatigue pragmatiskt utifrån vad som är 

möjligt att åtgärda (till exempel sömnhygien, översyn av medicinering, depression).  

• Fysisk träning och undervisning om aktivitetsbalans kan erbjudas för symtomlindring.  

Strategier [48] 

• Personer som fått stroke rekommenderas få information och råd om fatigue av personal med 

kunskap om post stroke fatigue.  

• Uppmuntra personer med fatigue att kommunicera med sin omgivning (exempelvis 

vårdpersonal, familjemedlemmar och medarbetare) angående energinivå och behov av vila. 

• Strukturera dagen för balans mellan aktivitet och vila (aktivitetsbalans) samt minska stimuli. 

• Organisera miljön för att arbeta energibesparande, till exempel att sitta istället för att stå. 

• Främja god sömnhygien/sömnmönster. 

• Delegera lågt prioriterade aktiviteter som kan utföras av andra personer såsom 

familjemedlemmar. 

• Ha en plan för adekvat näringsintag för att bibehålla energinivå.  

• Använd tekniska lösningar för att minimera ansträngning, exempelvis handla online. 

B-6 Kognitiv rehabilitering 

Den huvudsakliga målsättningen med kognitiv rehabilitering är att förbättra personens kognitiva 

funktion i syfte att öka trygghet, delaktighet, självständighet och livskvalitet. Rehabiliteringen görs 

stegvis med betoning på följande processer:  

• Problemidentifiering, insikt och målformulering: Att kartlägga kognitiva nedsättningar och 

hjälpa personen att nå insikt i sina styrkor och svårigheter och hur de påverkar vardagen är 

ett viktigt underlag för hur rehabiliteringen ska planeras och vilka mätbara mål som ska 

formuleras. 

• Funktions- och aktivitetsträning/kompensation: Att ge personen nödvändig funktionsträning 

alternativt strategier och verktyg för att fungera så effektivt som möjligt. Funktionsträning 

kombineras med aktivitetsträning för att uppnå högre nivå av processfärdighet samt 

delaktighet och självständighet i viktiga vardagliga aktiviteter.  

• Internalisering: Att personen genom repetition successivt automatiserar strategier för att 

uppnå självständighet.  

• Generalisering: Att personen lär sig att överföra färdigheter för en viss uppgift i en miljö till 

olika miljöer eller från en uppgift till andra liknande uppgifter. Personer med mycket svåra 

hjärnskador kan inte förväntas klara av att generalisera.  

Insikt om de egna nedsättningarna har en stor inverkan på motivation till träning och därmed också 

på behandlingsutfallet. För att till fullo förstå sina kognitiva funktionsnedsättningar behöver 

personen kunna vara uppmärksam kring och reflektera över sin prestation. Att utveckla förmågan att 

tänka om sitt eget tänkande (metakognitiva processer) är en evidensbaserad metod för att öka insikt 

om funktionsnivå. Det gör man genom att personen återkommande får utvärdera hur utförandet gick 

och behandlaren på ett konkret men inte kränkande sätt, återkopplar resultatet i dialog med 

personen. Alla i teamet kan anamma detta förhållningssätt för bästa resultat [17]. 
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B-7 Neuropsykologisk utredning - fördjupad information 

En neuropsykologisk utredning initieras för personer som har behov av kognitiv rehabilitering i öppen 

vård och/eller har behov av insatser för att optimera arbetsåtergång [17] (se film Webb-SKU: 

Neuropsykologens insatser). Bedömning om kognitiva nedsättningar kan påverka förmåga att 

framföra fordon och hantera vapen.  

Beroende på skadelokalisation kan olika modaliteter vara drabbade och vilka områden som bör 

utredas avgörs från fall till fall. Utredningen bör också innehålla en bedömning av premorbid förmåga 

för att kunna fastställa rätt målnivå för den kognitiva rehabiliteringen.  

Nedan ges fördjupad information avseende bedömning av kognitiva funktioner som vanligtvis ingår i 

en neuropsykologisk utredning [118]. 

• Insikt är en komplex process som kan finnas inom vissa kognitiva domäner men inte andra. 

Bristande insikt kan vara direkt relaterad till hjärnskadan men också bero på ett psykologiskt 

försvar eller vara påverkat av omgivningsfaktorer. Utredning av insikt är därför något som 

involverar hela teamet [30]. Under den neuropsykologiska utredningen kan man utreda om 

det kan finnas andra underliggande förklaringar till bristande insikt än hjärnskaderelaterade 

sådana [17].  

• Allmän intellektuell nivå samt logisk slutledningsförmåga är viktiga att utreda för att 

fastställa vilka förutsättningar personen har att kompensera för nedsättningar. 

Problemlösningsförmåga kan vara påverkad sekundärt till andra underliggande 

funktionsnedsättningar som påverkar förmåga till logisk slutledning. Inför planering av 

rehabilitering behöver man kartlägga vilka dessa underliggande nedsättningar i så fall kan 

vara eftersom dessa behöver prioriteras i den kognitiva rehabiliteringen.  

• Exekutiva funktioner består av flera olika funktioner såsom initiativtagning, impulskontroll, 

planering, efterkontroll, anpassning, konsekvenstänkande men också emotionell reglering. 

Olika skadelokalisationer kan ge exekutiva syndrom, vilket kräver att man utreder dessa 

funktioner med flera olika test eller tolkar utredningsresultaten utifrån processtänk. 

• Uppmärksamhetsfunktioner ingår i vårt system för vakenhet men även som komponent i 

exekutiva funktioner. Man bör därför utreda om personen har problem med bibehållen, 

selektiv, alternerande eller delad uppmärksamhet. Även arbetsminnet klassificeras som en 

uppmärksamhetsfunktion.  

• Bearbetningshastighet är ofta påverkat vid olika typer av kognitiv påverkan och kan 

tillsammans med nedsatt uppmärksamhetsfunktion vara en bidragande faktor till kognitiv 

fatigue.  

• Visuella och visuospatiala funktioner, det vill säga förmåga att orientera sig visuellt i 

omgivningen men även i tid och rum är viktiga att utreda även när man bedömer risker i 

vardagsmiljön. 

• Minne. Vardagliga upplevelser av dåligt minne påverkas ofta av bristande uppmärksamhet. 

Utredningen av minnesfunktioner bör därför även ta ställning till om det rör sig om primära 

minnesproblem eller minnesproblem som är sekundära till bristande uppmärksamhet då val 

av rehabiliteringsinsatser påverkas av detta.  

https://play.umu.se/media/t/0_807ucw5k
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För personer under 65 år med stora funktionshinder vilka förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen kan en personkretsbedömning för insatser enligt LSS bli aktuell. Den aktualiseras 

först när personen inte förväntas återhämta sig i någon högre grad. Tidigare insatser erbjuds oftast 

utifrån SoL [9]. 

B-8 Sexuell hälsa och samliv 

Ge information och rådgivning om potentiell påverkan på relationer till personer som fått stroke och 

deras familj [49]. 

Personer med stroke rekommenderas erbjudas möjlighet att diskutera ämnen relaterat till sexualitet, 

intimitet och sexuell funktion med någon i teamet. Det kan gälla förändringar i sexuell lust, fysiska 

begränsningar samt emotionella konsekvenser på grund av strokeinsjuknandet [49] (se film Webb-

SKU: Sexualitet efter stroke). 

B-9 Sociala aktiviteter och fritid 

Återupptagandet av sociala aktiviteter och fritid är viktiga delar för att känna delaktighet [49]. För att 

optimera återgång till roller, aktiviteter och social delaktighet rekommenderas personer med stroke, 

familjemedlemmar och vårdgivare få information, utbildning, träning och stöd efter utskrivning [49]. 

Personer som efter strokeinsjuknande har svårigheter att engagera sig/delta i fritidsaktiviteter och 

sociala aktiviteter bör få interventioner riktade mot detta utifrån sina mål [49]. Personer med stroke 

kan få information om och hänvisas till samhällets stödinsatser som egenvård gällande fysiska, 

sociala, emotionella, intellektuella och spirituella aktiviteter och delaktighet i samhället [49]. 

Information om patientföreningar kan ges som stöd för ökad delaktighet. 

B-10 Slutenvårdsrehabilitering 

Rehabiliteringen skräddarsys utifrån individuella förutsättningar när det gäller duration och 

intensitet. Högre dos av träningen ger bättre effekt på personens förmåga och funktion. När 

personen är medicinskt stabil och kan delta i träningen/rehabiliteringen är det önskvärt att 

uppgiftsspecifik träning sker av ett multidisciplinärt stroketeam tre timmar per dag, fem dagar i 

veckan [36].  

För personer där det finns osäkerhet inför hemgång kan hembesök inför utskrivning ske [36].  

B-11 Synrehabilitering 

I samband med synrehabilitering rekommenderas 

• bedömning och utredning av synskärpa, synfältsbortfall och nedsättningar i ögonrörelser 

• information, stöd och råd från ortoptist och eller en ögonläkare [24] 

https://play.umu.se/media/t/0_vps3boa1
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• utbildning om visuospatial neglekt och behandlingar ges till patient och närstående [36]. 

B-12 Uppgiftsspecifik träning 

Uppgiftsspecifik träning kan definieras som övningar där personen tränar meningsfulla och 

kontextspecifika uppgifter. Träningen fokuserar på att förbättra prestation och utförande i 

funktionella moment genom målinriktade och repetitiva uppgifter som stegvis försvåras [119]. 

Exempel på uppgiftsspecifika övningar är träning i vardagliga aktiviteter, gång och förflyttningar men 

även träning för att förbättra rörlighet, finmotorik, styrka, balans och postural kontroll.  

B-13 Vardagsrehabilitering och rehabiliterande förhållningssätt 

Vardagsrehabilitering är ett arbetssätt som tillvaratar personens egna resurser och möjligheter att 

vara aktiv i vardagen och uppmuntrar eget handlande och att bibehålla vardagsaktiviteter [120]. 

Vardagsrehabilitering är ett arbetssätt inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg som utförs i 

hemmet eller i personens närmiljö [121]. Den utgår från ett personcentrerat arbetssätt som syftar till 

att stimulera och tillvarata personens egna resurser, det vill säga att kunna vara aktiv och bibehålla 

meningsfulla aktiviteter i vardagen genom målformulering och strategier baserat på dessa [122]. 

Bedömningar av personens förmåga att delta i vardagsrehabilitering ska göras av legitimerad 

personal med rätt utbildning. Det är viktigt att det finns tydliga kommunikationsvägar med 

vårdpersonalen, och att de får utbildning, stöd, råd och handledning av den legitimerade personalen 

[123]. Praktisk handledning och utbildning för personal rekommenderas ske med kontinuerlig 

uppdatering utifrån personens förmåga [49]. 

Exempel på rehabiliterande förhållningssätt är att personen får fortsätta göra meningsfulla 

aktiviteter eller får vara delaktig i de delar av aktiviteten som denne klarar av. Finns inte den fysiska 

förmågan till utförande ska personen få information under hela aktivitetsutförandet och få tid att 

tänka igenom aktiviteten för att vara förberedd på vad som händer i nästa steg.  

Det är viktigt att ha en nära dialog med biståndsbedömare som beslutar om personens hjälp via SoL 

[9] och LSS [18] när så är tillämpligt, för bästa förutsättning för hjälpinsatser på rätt nivå. 
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C Strukturerad uppföljning 
Personer med stroke och eller TIA har efter utskrivningen från det akuta vårdtillfället ofta fortsatt 

behov av medicinska-, omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser. Studier visar att personer som haft 

stroke känner sig övergivna och inte vet vart de ska vända sig i ett senare skede [124]. En 

tremånadersuppföljning med hjälp av modifierad Post-stroke checklista kan identifiera 

strokerelaterade problem hos mer än 90 procent av personer med mild till måttlig stroke [125].  

Strukturerad uppföljning har visat på lägre återinsjuknande i kardiovaskulära händelser (stroke, 

hjärtinfarkt, vaskulär död), förbättrad livskvalitet och funktionsförmåga [126]. I Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer (NR) för vård vid stroke rekommenderas att hälso- och sjukvården regelbundet 

bör följa upp personer som insjuknat i stroke eller TIA, utifrån ett strukturerat innehåll [1].  

Medlemmarna i det multidisciplinära stroketeamet som deltar i den strukturerade uppföljningen av 

personer med genomgången stroke eller TIA rekommenderas ha en särskild strokekompetens för att 

möjliggöra en jämlik och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet. I NR [1] saknas precisering av 

kompetenskraven. Rekommendationen är dock att alla i stroketeamet har genomgått webb-SKU-

utbildning. Förslag till fördjupad strokekompetens för läkare som följer upp personer efter 

genomgången stroke eller TIA finns i appendix del K. I vårdförloppet finns hänvisning till ett antal 

filmer i Webb-SKU. De rekommenderas ingå som del i den särskilda strokekompetensen för 

respektive profession.  

Därutöver behöver alla i teamet ha kännedom om  

• bedömning av personens förmåga, rehabiliteringsbehov och förutsättningar 

• nationella, regionala och lokala riktlinjer/vårdprogram för uppföljning av stroke- och TIA-

patienter 

• stroketeamets kompetens och uppdrag 

• lokala rutiner och organisation för strukturerad uppföljning 

• kunskap/kännedom om vård- och rehabiliteringskedjan 

• Nationella och regionala målindikatorer och enhetens aktuella resultat. 

I avsnitt C-1 och C-2 beskrivs förslag på hur den strukturerade uppföljningen kan organiseras för att 

tillgodose definitionerna enligt NR [1]. 

C-1 Förslag 1, uppföljning kopplad till strokeenheten 

• Samtliga personer med stroke som skrivs ut till hemmet utan Tidig understödd utskrivning 

från sjukhus till hemmet (ESD), kontaktas av strokesjuksköterska inom en till två veckor efter 

utskrivning för uppföljning av medicinska insatser. 

• Samtliga personer med stroke eller TIA utskrivna från sjukhus till hemmet kallas till ett 

uppföljningsbesök hos strokekompetent teammedlem (vanligtvis sjuksköterska, 

arbetsterapeut eller fysioterapeut) på sjukhusets strokemottagning. Uppföljningen 

genomförs 1–3 månader efter TIA respektive tre till sex månader efter stroke [125]. Besöket 

journalförs med åtgärdskod AW001 Strukturerad uppföljning enligt NR. 
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Förberedelse inför uppföljningsbesök 

• Samtliga personer som haft en stroke får formuläret “Strokehälsa™- uppföljning efter stroke” 

via 1177 eller motsvarande cirka en vecka innan uppföljningsbesöket . De som inte använder 

1177-formuläret får istället ett brev med en pappersversion som tas med ifylld till besöket. 

Formuläret kan fyllas i med stöd av närstående. 

• Provtagning anpassas till lokala rutiner. 

Uppföljningsbesöket 

• För person med stroke används till exempel Post-stroke checklistan (PSC) som samtalsstöd 

[43] (se film Webb-SKU: Post-Stroke checklista). För person med TIA används till exempel 

tilläggsdelen till PSC som inkluderar sekundärprevention och kompletterande frågor.  

• Samtliga personer handläggs efter uppföljningsbesöket på multidisciplinär teamrond som 

hålls fysiskt eller digitalt. Multidisciplinära teamet består av läkare, sjuksköterska, 

fysioterapeut, arbetsterapeut, och vid behov även kurator, logoped, dietist, 

tandvårdspersonal och psykolog med särskild kompetens inom stroke. 

• Om besök sker till annan yrkesgrupp än läkare erbjuds även uppföljning till strokekompetent 

läkare inom specialist- eller primärvård. 

• Teamronden journalförs med åtgärdskod AW001 Strukturerad uppföljning enligt NR. 

Fortsatta besök 

• Fortsatta uppföljningstillfällen inom specialistvård sker vid behov. Övriga remitteras till 

primärvården. 

C-2 Förslag 2, uppföljning inom primärvården eller kommunal hälso- och 
sjukvård 

Vid utskrivning från specialistvården skickas remiss för uppföljning och patientkontrakt till fasta 

vårdkontakten eller eventuell fast läkarkontakt (primärvård) och aktuell vårdgivare. Patient med TIA 

kallas inom en till tre månader och patient med stroke inom tre till sex månader. 

• Samtliga personer med stroke som skrivs ut till hemmet utan uppföljning från 

specialistvården kontaktas av sjuksköterska inom en till två veckor efter utskrivning från 

strokeenheten för uppföljning av medicinska insatser. 

Förberedelse inför uppföljningsbesök 

• Samtliga personer som haft en stroke får formuläret “Strokehälsa™- uppföljning efter stroke” 

[42] via 1177 eller motsvarande cirka en vecka innan uppföljningsbesöket. De som inte 

använder 1177-formuläret får istället ett brev med en pappersversion som tas med ifylld till 

besöket. Formuläret kan fyllas i med stöd av närstående.  

• Uppföljningsansvarig får om möjlighet ta del av svaren innan besöket. Uppföljningsansvarig 

har även tillgång till patientkontraktet.  

• Provtagning anpassas efter lokala rutiner. 

https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2021/09/210927-Beslutsstod-TIA-och-Stroke-version-2.pdf
https://play.umu.se/media/t/0_yf93o5d0
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Uppföljningsbesök 

Personer med genomgången TIA 

• Läkarbesök bör genomföras inom en till tre månader. Vid besöket används gärna en 

checklista, till exempel tilläggsdelen till PSC som inkluderar sekundärprevention och 

kompletterande frågor. 

Personer med genomgången stroke 

• Personer med genomgången stroke följs först upp (på distans eller fysiskt) av till exempel 

sjuksköterska med kunskap om stroke. Detta kan ske exempelvis i samband med 

provtagning. Uppföljningssamtalet utgår från PSC i kombination med personens egna svar i 

formuläret Strokehälsa™ eller motsvarande. Är det något av hälsoproblemen personen vill få 

stöd att förändra? Finns behov av medicinska, omvårdnad eller rehabiliteringsåtgärder? 

• Vid efterföljande (gemensam) teamrond diskuteras personen (med stroketeamet som har 

den aktuella vårdrelationen). Om inte hela teamet är närvarande ansvarar de närvarande för 

att alla ansvarsområden beaktas. 

• Ronden kan vid behov göras digitalt. Efter teamrond återkopplas planering och åtgärder till 

personen. Rehabiliteringsteam eller motsvarande med särskild kunskap om stroke kontaktar 

de personer där fortsatt bedömning eller åtgärder är aktuella. 

• Teamronden journalförs med åtgärdskod AW001 Strukturerad uppföljning enligt NR.  

• Läkarbesök sker tre till sex månader efter insjuknandet. Tilläggsfrågor till PSC kan användas 

som stöd och åtgärder vidtas gällande hälsoproblem som framkommit vid besök hos övriga 

teammedlemmar.  

Fortsatta besök 

• Personer med TIA följs årligen med läkarbesök.  

• Personer med stroke kallas årligen till exempelvis sjuksköterska med samma innehåll som 

ovan. Efterföljs av multidisciplinär rond och eventuella åtgärder.  

• Läkarbesök sker utifrån medicinskt behov, minst årligen. Besöksfrekvens och form för 

vårdmöte anpassas efter personens aktuella behov. 

För mer information se film Webb-SKU: Strukturerad uppföljning av multidisciplinärt team efter 

stroke. 

C-3 Post-stroke checklistan (PSC) inklusive patientversion formulär 
Strokehälsa 

I Riktlinje för uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke checklistan [41] finns Post-stroke 

checklistan med tilläggslista och en bildstödsversion (se film Webb-SKU: Post-Stroke Checklista).  

PSC är ett standardiserat och validerat verktyg för strukturerad uppföljning efter stroke och TIA [43]. 

Checklistan innefattar vanliga hälsoproblem och kan användas som ett samtalsstöd för att identifiera 

behov och hänvisa vidare i vårdkedjan efter en stroke. Som förberedelse inför besöket kan personen 

besvara formuläret “Strokehälsa™-uppföljning efter stroke” [42]. Strokehälsa™ är baserat på 

https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2021/09/210927-Beslutsstod-TIA-och-Stroke-version-2.pdf
https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2021/09/210927-Beslutsstod-TIA-och-Stroke-version-2.pdf
https://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2021/09/210927-Beslutsstod-TIA-och-Stroke-version-2.pdf
https://play.umu.se/media/t/0_o9f26sgp
https://play.umu.se/media/t/0_o9f26sgp
https://play.umu.se/media/t/0_yf93o5d0
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Post-stroke checklistan i kombination med kortfattad information om hälsoproblem och hur man kan 

få stöd. E-formuläret Strokehälsa™ finns idag tillgängligt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Enheten 

kan få tillgång till formuläret genom att kontakta formularhantering@vgregion.se. Visionen är att 

samtliga regioner ska ha tillgång till e-formuläret i framtiden. Inför ett besök kan personal enkelt 

skicka och ta del av besvarade formulär. Personen får ett meddelande via sms eller mejl om att de 

har ett formulär att besvara. Om möjlighet att svara digitalt saknas skickas istället ett brev med ett 

formulär på papper som tas med vid besöket (finns på olika språk; mer information, instruktion och 

formulär). 

C-4 Tandvård och tandvårdsstöd 

Munhälsan kan i många fall påverkas negativt av en stroke och generellt sett är risken för utveckling 

av ohälsa i munnen stor och ökar ofta med tiden. Munhälsan behöver därför uppmärksammas 

regelbundet. En vanlig komplikation efter stroke är muntorrhet som kan debutera sekundärt till 

dehydrering, försämrad oral motorik, ansamling av mat i munnen (hamstring), munandning och 

inaktivitet. Muntorrhet ökar risken för karies främst på tändernas rotytor (se film Webb-SKU: 

Munhälsa). 

Personer som lider av vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar eller som är i stort och långvarigt 

behov av omvårdnad kan omfattas av det regionala tandvårdsstödet [127]. Beviljat tandvårdsstöd 

ger personen tillgång till nödvändig tandvård till samma öppenvårdsavgift som sjukvård. Tandvården 

ingår även i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.  

För personer som drabbats av stroke är det främst två delar av tandvårdsstödet som är aktuella:  

• Stöd till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). För 

personer som har kvarstående svårigheter att sköta sin munhygien eller klara av tandvård 6 

månader efter genomgången stroke. 

• Stöd till personer med stort och långvarigt behov av omvårdnad (N-tandvård). För personer 

med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. 

Se Remissversion Riktlinje för bedömning av munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke [40].  

mailto:formularhantering@vgregion.se
https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi/strokehalsatm-uppfoljning-efter-stroke
https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi/strokehalsatm-uppfoljning-efter-stroke
https://play.umu.se/media/t/0_gncb845b
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D Checklista inför utskrivning från strokeenhet och 
rehabilitering i tidig fas 

Läkare ansvarar för att checklistan är genomgången och åtgärder vidtagna eller planerade i samråd 

med stroketeamet. 

 Är stroke/TIA-diagnos fastställd?  

 Är medicinsk utredning klar och riskfaktorer utredda?  

 Vitala funktioner  

 Laboratoriediagnostik  

 Bild- och funktionsdiagnostik (DT, MR, halskärlsdiagnostik, transtorakal 

ekokardiografi (TTE), arytmidiagnostik)  

 Behov av intervention (PFO, karotisstenos, kärlmissbildning)  

 Fördjupad anamnes angående levnadsvanor (rökning, riskbruk av alkohol, fysisk 

aktivitet och matvanor)  

 Är lämplig sekundärprevention insatt? Är riskfaktorerna kartlagda? Är uppföljningen 

planerad?  

 Trombocythämmare om ischemisk stroke eller TIA utan kardiell embolikälla (vid 

dubbel trombocythämning max 4 v)  

 NOAK eller warfarin vid förmaksflimmer eller annan kardiell embolikälla, om inte; 

varför då?  

 Antihypertensiv behandling (om ej kontraindicerat)  

 Statin vid ischemisk stroke eller TIA (om ej kontraindicerat)  

 Diabetes diagnostiserad och behandlingen insatt  

 Behov av uppföljande radiologi vid intracerebral blödning: när blödningen 

resorberats? Information om restriktion avseende läkemedel som ökar 

blödningsbenägenhet överlag (även till exempel NSAID) 

 Är plan för medicinsk uppföljning förankrad (till exempel primärvård, 

specialistsjukvård) 

 Är patienten informerad om hälsosamma levnadsvanor?  

 Rådgivning om hälsosamma levnadsvanor (rökning, riskbruk av alkohol, fysisk 

aktivitet, matvanor) 

 Beakta stress och sömn  

 Plan för att stödja hälsosamma levnadsvanor 

 Information om aktivitetsbalans 
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 Är funktions-, aktivitetsförmåga och delaktighet utredd? Finns plan för rehabilitering, fortsatt 

uppföljning?  

 Sväljförmåga och nutrition. Plan för bedömning av fortsatt behov av sond/PEG  

 Munhälsa, förmåga till egenvård, risk för ohälsa i munnen, regelbunden 

tandvårdskontakt 

 Språk- och talfunktion  

 Kartläggning av funktions- och aktivitetsförmåga 

 Konsekvenser i vardagen: förmåga att påkalla hjälp vid behov, personlig vård, intag 

av mat och dryck, kommunikation, hushållsaktiviteter, sexuell hälsa och samliv, social 

interaktion, familjeliv, sociala aktiviteter, arbete, fritid, fysisk aktivitet/träning, 

transportera sig, hantering av ekonomi, kunskap och strategier kring aktivitetsbalans  

 Sinnesstämning 

 Behov av stöd för patient och närstående (kurator) 

 Fungerande läkemedelshantering 

 Finns plan för egenvård?  

➢ Behöver patienten stöd för att genomföra egenvård 

➢ Finns plan för vardagsrehabilitering 

 Har patienten nått uppsatta mål (avseende funktion-, aktivitet och/eller delaktighet)? 

 Är risk för ohälsa i munnen, behov av stöd vid munvård bedömt? har ställningstagande till 

tandvårdsstöd gjorts?  

 Har information om körförbud förmedlats?  

Efter stroke är praxis att körförbud gäller tills en utredning blivit gjord och patienten fått 

meddelande om att körförbudet är upphävt. Bedömning om körlämplighet bör vanligen 

göras tidigast 2–3 månader efter insjuknandet. Avgörande för om patienten kan återuppta 

bilkörning är kvarstående synfältsdefekter, pareser, kognitiva störningar, multisjuklighet 

(diabetes, hjärtsjukdom) med mera. Efter insjuknande i TIA råder konsensus om att patienten 

avstår från bilkörning i minst två veckor. 

 Är bilkörningsförbudet journalfört  

 Har patienten fått skriftlig information  

 Vem följer upp bilkörningsförbudet (Läkare i primärvård, Neurolog, 

Rehabiliteringsläkare, Ögonläkare, Transportstyrelsen?).  

 När ska bilkörningsförbudet följas upp  

 Har patienten efter rehabilitering fortsatt körförbud (är anmälan till 

Transportstyrelsen aktuell)  

 Har information om vapenanvändning förmedlats?  

Om en patient innehar skjutvapen och läkare bedömer att patienten är olämplig att inneha 

skjutvapen av medicinska skäl, till exempel hjärnskada, ska anmälan till polisen göras 

omedelbart. 

 Har patienten efter rehabilitering fortsatt vapenförbud (är anmälan till polisen gjord)  
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 Sjukskrivning efter stroke ombesörjd? I regel aktuellt med hel sjukskrivning de två första 

månaderna. Samordna sjukskrivningstid med rehabiliteringsplan.  

 Ansvarig för uppföljning av sjukskrivningen (läkare i primärvård, neurolog, 

rehabiliteringsläkare)  

 Tidpunkt för uppföljning av sjukskrivning kopplad till rehabiliteringsplan  

 Remiss till vårdcentralen utfärdad med information om aktuell sjukskrivningsperiod.  

 Finns en plan för arbetsåtergång 

 Har patientkontrakt upprättats och uppdaterats med patient och eventuellt närstående?  

 Har patienten en uppdaterad rehabiliteringsplan? 

 Har vårdplanering eller SIP erbjudits vid behov av och/eller önskemål från patienten?  

 Bedöms utskrivning trygg och säker? 
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E Checklista inför utskrivning från rehabilitering i sen 
och kronisk fas. 

Beakta relevanta delar från checklista D samt tag ställning till: 

 Har patienten kunskap och verktyg som behövs för att bibehålla och/eller förbättra sina 

förmågor?  

 Har patienten kunskap och verktyg för att hantera sina svårigheter i det dagliga livet?  

 Finns plan för egenvård/hälsofrämjande åtgärder och levnadsvanor? (Exempelvis munhälsa, 

fortsatt träning hemma, på gym, sociala aktiviteter/nätverk, vardagsrehabilitering) 

 Har patienten fått information om och initierat kontakt med lokala 

intresseorganisationer/mötesplatser/föreningar? 

 Är rehabiliteringsplanen uppföljd och målen utvärderade? 

 Behöver patienten förändrade insatser efter avslut? (Exempelvis HSL, LSS och SoL)  

 Behöver patienten hjälp att remitteras vidare? (Exempelvis dietist, neuropsykolog, 

slutenvårdsrehabilitering åter-in) 

 Har patienten en bokad tid för strukturerad uppföljning?  

 Är patientkontraktet uppdaterat? 
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F Exempel på underlag för ett strokeanpassat 
patientkontrakt 

Ett patientkontrakt är en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare med syfte att 

stödja patientens delaktighet och medverkan i planering och egenvård. Överenskommelsen ska 

tydliggöra vad som ska ske, när och vem patienten kan vända sig till. Det ska också vara tydligt vad 

patienten respektive vården ska göra. Dialog med närstående görs efter samtycke med patienten. 

Dokumentet nedan är framtaget med fokus på stroke och utgör ett möjligt underlag för ett 

patientkontrakt mellan patient/närstående och vårdgivare. Patientkontraktet bör dokumenteras i 

journalen. De gemensamma delarna i patientkontraktet är sammanhållen planering, överenskomna 

tider och fast kontakt med vården, här med förslag på strokespecifikt innehåll. Patientkontraktet 

avslutas med frågor till patienten för återkoppling av patientkontraktets innehåll. Efter 

patientkontraktet ges förslag till bakgrund och underlag för gemensamt utgångsläge och fortsatt 

planering i patientkontraktet. 

Patientkontrakt 

Sammanhållen planering 
Planering, överblick och stöd för koordinerade insatser 

• Mål och förväntningar med vård och behandling  

• Vårdplan 

o Förhindra ny stroke 

▪ Läkemedel: aktuella läkemedel, dos, syfte med behandling, 

behandlingsperiod, ansvar för delning av mediciner 

▪ Blodtryck/långtids-EKG  

▪ Hälsorelaterade livsstilsförändringar/levnadsvanor 

o Sjukskrivning  

o Restriktioner: bilkörning, vapen 

o Rehabiliteringsplan  

o Samordnad individuell plan med kommun (SIP) 

• Patientens ansvar 

o Följa läkemedelsordinationer  

o Ansvara för egenvård som till exempel vardagsrehabilitering och fysisk aktivitet 

o Följa restriktioner som körförbud 

o Kontakta vården vid behov (receptförnyelse, nya symtom, biverkningar eller frågor) 

Överenskomna tider  
Vilka är mina bokade tider? 

• Tid för undersökningar och behandlingar 

• Tid för rehabilitering  

• Tid för uppföljningar 
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Fasta kontakter med vården  
Vart vänder jag mig? 

• Mina kontakter 

o Fast vårdkontakt med strokekunskap (initial kontakt med strokevården) 

o Fast vårdkontakt (här får du till exempel råd om vart du kan vända dig i olika 

ärenden) 

o Fast läkarkontakt 

• Andra aktuella kontakter 

o Ansvarig strokeläkare  

o Kontaktperson inom rehabilitering 

o Kontakter inom kommun (hemtjänst, biståndshandläggare med mera) 

o Kontakt inom tandvården 

• Stödfunktioner 
Patientorganisationer: några exempel 

o Strokeförbundet: https://strokeforbundet.se  

o Neuroförbundet: https://neuro.se  

o Afasiförbundet: https://afasi.se 

o Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft: https://hjarnkraft.se 

• Kunskapskällor 
o Hjärt-lungfonden: https://www.hjart-

lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/stroke/ 

o Hjärna tillsammans, samverkan: https://hjarnatillsammans.se 

o Vårdguiden 1177: https://www.1177.se  

Avslutande frågor 
För att återkoppla att patienten har fått svar på överenskommelsen i patientkontraktet används 
följande frågor: 

• Har du en fast vårdkontakt som stöd för att samordna din vård?  

• Har du en planering med vården som utgår från vad som är viktigt för dig?  

• Har du en överblick över dina planer och nästa steg i vården?  

• Har du enkla sätt att ta kontakt med vården när du behöver?  

• Har du och vården tillsammans kommit överens om din nästa tid? 

Uppdatering av patientkontrakt 
Patientkontraktet uppdateras av respektive vårdgivare och patienten allteftersom ny information 
tillkommer. Följande av ovanstående rubriker uppdateras 

• Sammanhållen planering inklusive utvärdering av: 

o Måluppfyllelse (medicinsk, omvårdnad och rehabilitering) 

o Effekter av åtgärder 

o Patienttillfredsställelse 

• Överenskomna tider 

• Fasta kontakter med vården 

 

https://strokeforbundet.se/
https://neuro.se/
https://afasi.se/
https://hjarnkraft.se/
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/stroke/
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/stroke/
https://hjarnatillsammans.se/
https://www.1177.se/
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Bakgrund och underlag till patientkontrakt 

Exempel på information som kan utgöra underlag för patientkontraktet (planering, vårdkontakter 
och återbesök): 

• Diagnoser: Stroke/TIA, riskfaktorer, andra relevanta diagnoser 

• Mätvärden (till exempel blodtryck, blodfetter): avvikande värden 

• Utförda undersökningar: avvikande resultat (till exempel röntgen, ultraljud av hjärta och 

halskärl, EKG), funktions- och aktivitetsbedömningar 

• Medicinska behandlingar: utförda behandlingar (till exempel propplösande behandling-, och 

mekanisk propputdragning), läkemedel (till exempel blodtryckssänkande, blodfettssänkande, 

proppförebyggande) 

• Hälsotillstånd och symtom vid insjuknandet: aktuella symtom 

• Aktuellt hälsotillstånd och symtom vid utskrivning: använd valda delar av patientversion av 

Post-stroke checklistan, finns med bildstöd 

o Aktiviteter i dagligt liv (ADL) 

o Gå och röra sig (förflyttning) 

o Stelhet i armar, händer och/eller ben (spasticitet) 

o Smärta 

o Problem med blåsa och tarm (inkontinens) 

o Kommunikation 

o Sinnesstämning  

o Svårt att tänka, uppmärksamma saker, koncentrera dig eller minnas (kognition) 

o Livet efter stroke 

o Familjeförhållanden 

o Hjärntrötthet (fatigue)  

o Munhälsa, sväljning och nutrition  

o Andra utmaningar 
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G Fem frågor med bilder till patientkontraktet 
 

Förstår patienten patientkontraktet? Dessa frågor ställs till patienten regelbundet och alltid vid 

uppdatering av en vårdplan. Det görs av den fasta vårdkontakten eller den vårdpersonal som möter 

patienten i samband med vård och behandling. 

1 Har du en fast vårdkontakt som stöd för att samordna din vård? 
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2  Har du en planering med vården som utgår från vad som är viktigt för dig? 

 

 

 

3  Har du en överblick över dina planer och nästa steg i vården? 

 

 



2022-09-15 
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering 

74 
 

4  Har du enkla sätt att ta kontakt med vården när du behöver?  

 

 

 

5  Har du och vården tillsammans kommit överens om din nästa tid? 
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H Rehabiliteringsplan – exempel 
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I Information och dialog 
Information och dialog med patient och närstående om funktions- och aktivitetsförmåga, påverkan 

på delaktighet, planering, rehabilitering och uppföljning sker kontinuerligt i alla delar av vårdkedjan.  

Information till patient och närstående anpassas individuellt och kommunikation sker med hänsyn till 

personens förutsättningar (språkförståelse, kognitiv påverkan med mera). Använd samtalsmetod 

som ökar personens medverkan och ger stöd till kunskapsinhämtning samt stäm av att personen 

förstått informationen (se appendix del A-3). 

Information ges om 

• mål och syfte med olika åtgärder, utvärdering av vård, rehabiliteringsplan samt lämplig 

vårdnivå 

• rekommendationer och restriktioner  

• aktivitetsbalans, egenvård och vardagsrehabilitering (se appendix del B-13).  

• vart personen kan vända sig vid behov av till exempel förnyad bedömning, rehabilitering 

eller stöd och insatser enligt SoL 

• patientkontrakt inklusive fortsatt planering, uppföljning och fast vårdkontakt. 

Vid behov kan specifik information ges inom nedanstående område: 

Sväljförmåga:  

• hur förmåga att inta mat och dryck har påverkats av insjuknandet 

• strategier för att minska sväljsvårigheter och tillhörande risker  

• strategier för att minska risk för ofrivillig viktnedgång 

• vikten av munvård och bibehållen tandvårdskontakt. 

Nutrition:  

• individens energi- och näringsbehov och mål samt eventuell anpassning för att nå detta (till 

exempel livsmedelsval, berikning samt behandling med kosttillägg). 

• anpassning av konsistensen på mat och dryck efter personens sväljförmåga  

• risker relaterat till undernäring samt vikten av att förebygga detta för bibehållen hälsa och 

att orka vara aktiv. 

Tal, språk och kommunikation:  

• hur nedsatt kommunikationsförmåga kan påverka i vardagen 

• kommunikationsrådgivning om samtalsstödjande tekniker (se appendix del A-3) 

• taltjänst, en tolkservice i vissa regioner (Information från Vårdguiden 1177 om Taltjänst). 

Kognition och perception: 

• hur specifika kognitiva nedsättningar påverkar vardagliga aktiviteter samt strategier för att 

hantera dessa 

• hur bristande insikt och personlighetsförändringar kan påverka vardagen och hur dessa kan 

hanteras. 

 

 

https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/tolktjanster-vid-funktionsnedsattning/
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Emotionella funktioner, psykosocial situation och nätverk: 

• hantering av vanliga emotionella konsekvenser efter stroke 

• myndigheter och enheter inom hälso- och sjukvården som kan vara aktuella att ha kontakt 

med för stöd 

• patientföreningar, lokala mötesplatser, föreningar/förbund. 

Rörelse- och förflyttningsförmåga:  

• strategier för att anpassa rörelser, förflyttningar och minska fallrisk 

• strategier för att förebygga komplikationer (till exempel skuldersmärta, svullnad i 

extremiteter, trycksår, kontraktur och spasticitet) 

• att träning också innefattar att vara aktiv i olika vardagliga situationer.  

Vardagliga aktiviteter, arbete och fritid: 

• hur aktivitetsnivå, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar påverkar 

vardagliga aktiviteter samt strategier för att hantera dessa 

• betydelsen av att utföra meningsfulla vardagliga aktiviteter inklusive fritidsaktiviteter 

strategier för hur aktivitetsbalans kan främjas eller bibehållas 

• hur arbetsförmågan kan vara påverkad och strategier för att hantera eventuella svårigheter  

• om sexuell hälsa och samliv. 

Hälsosamma levnadsvanor:  

• rådgivning om matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol, sömn och minskad stress 

• strategier för att utöva fysisk aktivitet och pulshöjande träning vid nedsatt rörelseförmåga  

• var råd om hälsosamma matvanor finns. 
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J Exempel på KVÅ-koder som kan användas för 
vårdförloppet Stroke och TIA - fortsatt vård och 
rehabilitering 

 

AW001 Strukturerad uppföljning  

PK003  Bedömning av att genomföra daglig rutin  

AW020 Upprättande av rehabiliteringsplan 

AW024  Uppföljning av rehabiliteringsplan 

DU002  Neuropsykologisk behandling 

DU007  Stödjande samtal 

DV051 Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost 

DV076  Teamrehabilitering  

DV077 Upprättande av sjukskrivning och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller 

 annan sysselsättning 

DV089 Logopedisk behandling 

QB001  Balansträning  

QD016  Träning av fysisk prestationsförmåga 

QG003  Muskelfunktions- och styrketräning  

QN000  Behandling relaterad till personlig vård 

QP000  Stöd och/eller träning i hemliv 
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K Råd till läkare som följer upp patienter med 
genomgången stroke eller TIA 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring - 

Målbeskrivningar 2021 [128] anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för 

bevis om specialistkompetens och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens 

yrkesutövning [129].  

I delmålen STc används behärska för att uttrycka det mest omfattande kompetenskravet. Med 

behärska avses här att läkaren uppvisar de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för 

att fullständigt och självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom det område 

som avses. Det kan till exempel vara att läkaren fullständigt och självständigt kan bedöma, utreda, 

diagnostisera, behandla och följa upp en patient och använda de tekniker eller metoder som är 

relevanta för området. Ha kunskap används i delmålen STc för att uttrycka ett kompetenskrav som är 

mindre omfattande än behärska. Ofta handlar det då om teoretiska kunskaper. Ha kännedom 

används i delmålen STc för att uttrycka det minst omfattande kompetenskravet [128]. 

Föreskrifterna anger inte specifika kompetenskrav gällande stroke och TIA. Med utgångspunkt från 

Vårdförloppet Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering formuleras därför nedan de särskilda 

kunskapsområden för stroke som ur vårdförloppets perspektiv är aktuella för läkare som följer upp 

patient efter genomgången stroke eller TIA. Listan är omfattande men kunskaperna är viktiga för att 

optimera uppföljningen.  

Behärska: 

• utföra somatiskt status inklusive utökat neurologstatus och grundläggande psykiskt status, 

samt tolka statusfynd 

• indikation för akut inremittering vid misstanke om nytillkommen stroke eller TIA 

• särskilja stroke och TIA (det är inte ovanligt att patienter vid det akuta vårdtillfället fått 

diagnos TIA men där senare uppföljning visar kvarstående neurologiska bortfallssymtom 

talande för stroke) 

• diagnostik och behandling av internmedicinska tillstånd som är särskilt kopplade till stroke-

risk/komplikationer/prognos, exempelvis vätske- och elektrolytrubbningar, diabetes, 

hypertoni, förmaksflimmer, tromboser, infektioner och nutritionssvårigheter 

• sekundär prevention vid ischemisk stroke, blödning respektive TIA 

• riktlinjer för restriktioner (förbud bilkörning, vapeninnehav, flygcertifikat, yrkestrafik (sjöfart, 

tåg, mm) och rekommendationer om dykuppehåll) 

• råd och stöd om hälsosamma levnadsvanor samt stöd till livsstilsförändringar 

• rutiner för övergång till palliativ vård, brytpunktssamtal och vård i livets slutskede. 

Ha kunskap om 

• kommunikation med personer med nedsatt kommunikationsförmåga 

• bedömning av personens förmåga, rehabiliteringsbehov och förutsättningar 

• Post-stroke checklistan med kännedom om tillgängliga remitteringsmöjligheter 
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• indikation för inläggning av samt avlägsnande av gastrostomisond (tillsammans med logoped 

och dietist) 

• tandvårdsstöd 

• beslutsstöd för begränsad arbetsförmåga, omfattning och tid (Socialstyrelsens 

försäkringsmedicinska beslutsstöd) 

• uppdrag för fast vårdkontakt 

• innehåll/struktur i patientkontrakt 

• stroketeamets kompetens och uppdrag 

• lokala rutiner och organisation på enheten för strukturerad uppföljning 

• vård- och rehabiliteringskedjan 

• tillämpliga delar i gällande nationella, regionala och lokala riktlinjer och vårdprogram för 

uppföljning av stroke- och TIA-patienter 

• aktuella diagnoskoder 

• tillämpliga lagar, liksom LSS, personlig assistans, sjukskrivning, vapen, körkortskrävande 

fordon, färdtjänst, god man/förvaltare, närståendepenning med mera.  

Ha kännedom om 

• nationella och regionala målindikatorer och enhetens aktuella resultat. 
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