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Definiera 

 

Bakgrund 
Region Halland arbetar med regionala processer inom de större diagnosområdena 
som har stöd av nationella riktlinjer eller andra nationella kunskapsstöd. 
Arbetet i processgrupperna är tvärprofessionellt. Som hälso- och sjukvårdstrateg 
finns ett uppdrag att utgöra ett samordningsstöd för utsedd processledare. Det 
regionala processarbetet har utgångspunkt i att arbete bedrivs över förvaltnings- och 
huvudmannagränser och där målet är att: 
 

➢ Vård och behandling ska vara evidensbaserad  
➢ Att det sker ett ordnat införande av vård- och behandling 
➢ Att vård- och behandling ska vara jämlik i Region Halland 

 

 

Strokeprocessen 
Strukturerad uppföljning i öppen vård efter stroke och TIA saknas i Halland men 
rekommenderas med hög prioritet (prio 2) i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
strokesjukvård (2018). I utvärderingen av riktlinjerna för Stroke 2018 (publicerade 
2019) pekar Socialstyrelsen på att området som rör strukturerad uppföljning uppvisar 
stora brister idag. Landsting(regioner) behöver etablera en infrastruktur för 
teambaserad strukturerad uppföljning. 
 
I nuläget remitteras patienter till närsjukvården för den medicinska uppföljningen av 
kardiovaskulära riskfaktorer där praxis är att tillhandahålla den vård patienten själv 
har möjlighet att efterfråga. Alla patienter med lindrig och medelsvår stroke remitteras 
till bedömning i polikliniska neuro-rehabiliteringsteam (5 st). TIA-patienter erbjuds 
uppföljning i ett av neuro-rehabteamen i Kungsbacka, men inte av övriga team. 
Hos runt 90 procent av de som drabbas av stroke kan man identifiera en eller flera 
riskfaktorer där evidensbaserad behandling signifikant minskar risken för 
återinsjuknande, enligt Socialstyrelsen. 
 
Riktlinjerna uttalar att uppföljningen bör ske sammanhållet inom ramen för ett 
multiprofessionellt team (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, 
arbetsterapeut, tillgång till logoped och kurator samt vid behov dietist, 
tandvårdpersonal och psykolog) med särskild kunskap om stroke. Det första 
återbesöket bör ske senast inom 3 – 6 mån efter stroke och inom 1 – 3 mån efter 
TIA.   
Uppföljningen bör innefatta förutom medicinska faktorer även rehabiliteringsaspekter 
med bedömning av fysisk funktionsförmåga, eventuella nytillkomna eller förändrade 
besvär såsom depression, smärta, emotionalism, trötthetssyndrom mm, lämplighet 
som bilförare och andra aspekter på en förändrad livssituation. Den specifika och 
strukturerade uppföljningen efter stroke och TIA bör vara individualiserad, i många 
fall tidsbegränsad och utgöra ett komplement till övriga vårdkontakter och den oftast 
livslånga uppföljningen av medicinsk sekundärprevention. 
  
Det finns idag ett framtaget nationellt arbetsmaterial för rekommenderat innehåll i 
uppföljning (post-stroke-checklista). Vi ville bl. a undersöka om den motsvarar 
verksamhetens och patienters uppfattning om en god uppföljning vid Stroke/TIA. 
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Möjlighet till strukturerad uppföljning bedöms bidra som en viktig förutsättning för en 
sammanhållen och koordinerad vårdkedja mellan specialistvård, närsjukvård och 
kommuner för patienter som drabbats av stroke och TIA.  
 
Målet med vårt avgränsade arbete är att tillsammans med strokeprocessgruppen ta 
fram en strukturerad uppföljning, post-stroke checklista, för patienter som genomgått 
behandling av stroke/TIA som leder till att patienten känner välinformerad och 
delaktig vid eventuellt behov av fortsatt vård- eller rehabiliteringsplan. Designen ska 
involvera verksamhetsföreträdare som patient. Resultatet ska vara mätbart. 
Införandet och dess uppföljning kommer att ligga utanför kursens avslut. 
 

Syftet med den strukturerade uppföljningen är att den ska 
 

• identifiera och initiera sekundärpreventiva åtgärder 

• tidigt identifiera nya eller förändrade symtom 

• erbjuda rätt åtgärd eller hänvisa vidare till rätt insats i vårdkedjan utifrån 
patientens aktuella situation och behov. 

• ge patient och närstående en möjlighet att ställa frågor och få individanpassad 
information om sjukdomen samt om vilka behandlingsalternativ som finns. 

 
 Åtgärderna förväntas leda till bättre förutsättningar för patienten såsom: 
 

• minskad risk för återinsjuknande i stroke, annan hjärtkärlhändelse eller död 

• ökad fysiskt och psykiskt välmående samt livskvalitet  

• ökade förutsättningar för korrekta och individanpassade åtgärder i samverkan 
med patient  

• individanpassad vård- eller rehabiliteringsplan   
 

 

Förutsättningar 
 

Ledningsstruktur och delaktighet 
Arbetet genomförs inom ramen för den framtagna organisationen för 
kunskapsstyrning och ordnat införande i Region Halland. Strokeprocessen utgör en 
av flera diagnosprocesser där arbetssättet kring processen är implementerat i Region 
Halland. Processen har ett uppdrag att beskriva och utveckla strokevården i Halland 
enligt nationella riktlinjer efter bästa möjliga förutsättningar. Processen har en 
processledare med uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören och en processgrupp 
med utsedda representanter från olika berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter i 
vårdkedjan. Till processgruppen ingår också kommunernas medicinskt ansvariga för 
rehabiliteringsinsatser (MAR).  
Processgruppen har i uppdrag att redovisa förslag till förändrat eller utvecklat 
arbetssätt för Ledningsgrupp vård (förvaltningschefer) som utgör en form av 
styrgrupp. 
Avdelningen Kvalitet inom hälso- och sjukvård har bl. a ett samordningsansvar för 
regionala processer och vi som hälso- och sjukvårdstrateger ingår därför i någon av 
processerna som pågår. 
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Beslut om prioritering och inriktning för det vidare arbetet kring strokeprocessen gavs 
i november 2018 av Ledningsgrupp vård (förvaltningschefer, ekonomidirektör och 
regiondirektör) i Region Halland. 
Tidigare har en GAP-analys i förhållande till nationella riktlinjer genomförts i 
processarbetet. Strukturerad uppföljning identifierades som ett arbetsområde som 
skulle prioriteras avseende förslag till utformning. 
 
Patientmedverkan 
Arbetet har haft patientinvolvering avseende synpunkter på innehåll i uppföljningen 
av Stroke/TIA-patienter. Strokeföreningen i Halland samt enskilda patienter på neuro-
mottagningen i Kungsbacka har tillfrågats om uppfattningen av innehållet. 
 
Tidplan 

   
November 

➢ Inriktning på arbetet 
➢ Dialog med processgruppen och LGV 

 
December 

➢ Arbete med post-stroke-checklista (fiskbensdiagram) 
 
Januari  

➢ Patientmedverkan (enkät alt .intervjuer) 
➢ Identifiering av hinder för att genomföra strukturerad uppföljning av Stroke/TIA 

(Släktskapsdiagram 
 

Februari 
➢ Post-stroke-checklista färdigställdes som grund för uppföljningens innehåll. 
➢ Förslag på organiseringen för uppföljning tas fram (pausläge 15 feb 

processledarskap) 
➢ Arbete pågår på nationell nivå att ta fram indikator för uppföljning (KVÅ) 

➢ Utvärderingsresultat Socialstyrelsen Stroke 2018. 
 

Mars 
➢ Framställan av design för uppföljning 
➢ Avstämning mot nationella programrådet 

 
Förutsättningarna för det planerade vidare arbetet förändrades påtagligt när 
processledaren för Strokeprocessen i mars aviserade att han inte längre kunde axla 
rollen. Arbetssättet bygger på att det är verksamheten som driver och arbetar med 
utformningen av vård- och behandling, inte hälso- och sjukvårdsutvecklare. Vi utgör 
enbart stöd i processerna. Därför kommer själva  organiseringen av uppföljningen 
inte kunna tas fram inom ramen för arbetet fram till maj månad 2019. 

 
Maj 

➢ Redovisning av arbetet  
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Mäta 

Omvärldsbevakning 

Socialstyrelsens utvärdering av de nationella riktlinjerna för Stroke publicerades i 
början av 2019 och pekar också på att det är ett område som uppvisar stora brister 
idag. Man menar att regionerna behöver etablera en infrastruktur för teambaserad 
strukturerad uppföljning. 
 
Vårdkedjan vid stroke är omfattande och komplex; vård av stroke involverar många 
specialiteter och inbegriper vårdinsatser under lång tid efter insjuknandet, inklusive 
livslång uppföljning. Därtill är flera huvudmän involverade. Strokevårdkedjan samt 
kravet på ett tydligt gränssnitt och ansvarsfördelning mellan olika huvudmän och 
vårdnivåer verkar utgöra den främsta orsaken till att en väl inarbetat strukturerad 
uppföljning är svår att finna även i andra regioner. Region Skåne har ett 
arbetsmaterial för vårdriktlinjer kring uppföljningsprocessen och Region Halland kan 
ev komma att ta ett beslut att följa denna. 
 
Triangelrevision utgör ett arbetssätt som innebär att tre sjukhus från olika regioner 
gör revision avseende strokevård hos varandra. Både Hallands sjukhus Varberg och 
Halmstad ingår vardera i en sådan triangelrevision. Frågan om strukturerad 
uppföljning har visat sig vara bristfällig även hos de regioner som deltar i denna. 
 
Nuläge i Region Halland 
Patientunderlaget i Halland som är aktuellt för strukturerad uppföljning uppskattas till 
cirka 1000 patienter/år baserat på tillgängliga registerdata. Socialstyrelsen bedömer 
att hälso-och sjukvården kommer att behöva öka antalet patienter som får tillgång till 
strukturerad uppföljning efter stroke och TIA vilket leder till behov av 
resursförstärkning.  
Se bilaga 1, sammanställning av nuläge kring uppföljning i Region Halland. 

 
Finns inga andra säkra uppföljningsdata för Region Halland. Socialstyrelsens 
utvärdering av riktlinjerna för Stroke 2018 pekar på samma svårigheter att fånga i 
vilken grad uppföljning sker nationellt. 

 
Uppföljning i Region Hallands primärvårdskvalité 
Viss data går att följa via ”Primärvårdskvalité” (nationellt system för kvalitetsdata i 
primärvård) men den svarar inte direkt på vår fråga om förekomst av strukturerad 
uppföljning.  
 

- Prevalens TIA/stroke 
- Behandling med statiner vid TIA/ischemisk stroke 
- Återbesök TIA/stroke eller intracerebral blödning (ej säkert strukturerad 

uppföljning enl. modell) 
 
Post-stroke-checklista som dokumentationsmall  
Det finns ingen dokumentationsmall framtagen idag som ger möjlighet att följa upp 
och ensa förekomsten av strukturerad uppföljning i Region Hallands journalsystem 
VAS. Detta ligger som ett förslag från gruppen för vidare utveckling. 
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Nationell uppföljning 
Inom den nationella arbetsgruppen för stroke (NAG) föreslås en särskild gemensam 
åtgärdskodning för uppföljning, (KVÅ-kod). Den gemensamma kodningen skulle 
bidra till bättre dokumentation och jämförelser av uppföljning. 

 
Mätning av förekomst vård- och rehabiliteringsplaner I VAS 
Det finns en särskilt framtagen journaltyp (Vård/Rehabplan). Vi gjorde en sökning i 
journalsystemet på användningen av denna journaltyp i vårdverksamheterna. Vi fann 
en mer systematisk användning av journaltypen hos neuro-rehabteamen i länet och 
mycket mer sällan förekommande i övriga verksamheter.  
 
Patientmedverkan 
Strokeföreningen i Halland involverades i form av en enkät med frågeställningar om  
Post-stroke checklistans utformning och innehåll. Utskicket föregicks av ett 
informerande samtal. Samma frågor ställdes även till tre patienter (två med 
strokediagnos och en med TIA ) i samband med besök på en neurorehab-
mottagning. Frågorna som ställdes var; 
 

1. Tycker Du/Ni att alla frågeområden som känns viktiga för dig/er är med i 

förslaget 

2. Saknar Du/Ni något? 

3. Övriga synpunkter 

 

Strokeföreningens tre representanter uttryckte glädje för att man planerade för denna 

systematiska uppföljning och kunde komplettera med en viktig symtomfråga. 

 

De tre tillfrågade patienterna tycket inget saknades i förslaget och kommenterade: 
"Positivt att det överhuvudtaget finns möjlighet att få en bra uppföljning, mycket bra 

frågor." (TIA-patient) 

"Har fått bra information. Fantastiskt omhändertagande. Löper som en hel kedja, 

omhändertagandet på sjukhus, bra information från läkare, fortsatt rehabilitering." 

(Strokepatient) 

 

Identifiering av hinder 

Vi användes oss av släktskapsdiagram för att identifiera upplevda hinder att få till en 
organisering  och struktur för uppföljningen både med Hälso- och sjukvårds strateger 
enskilt och i den tvärprofessionella projektgruppen  
Frågan löd; Vilka hinder finns för att genomföra strukturerad uppföljning enligt post-
stroke-checklistan i Region Halland?” 
 
Vid jämförelse mellan projektgruppen och processteamets släktskapsdiagram utifrån 
liknande påstående framkom att resultatet var väldigt likartade, men utifrån olika 
perspektiv i 4C-modellen.  
 
Brist på resurser anses av båda grupperna vara ett stort hinder. En reflektion är att 
det är lätt att glömma att det redan i dag läggs ner åtskilliga resurser på en dåligt 
fungerande uppföljning och att nya och strukturerade arbetssätt kan vara 
resursbesparande. Kostnaden på totalen kan faktiskt minska och det faktiska 
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resurstillskottet behöver inte vara så krävande. Båda grupperna hade som punkt 2 att 
det ses som ett hinder att det inte finns en klar gränsdragning över vem som gör vad 
och från vilken organisation. De övriga punkterna berör kompetens, metod, kunskap 
och samverkan. Diskussionerna skilde sig däremot i att hälso- och 
sjukvårdsstrategernas perspektiv har en större spännvidd där Region Halland ses 
som en helhet både utifrån den egna organisationen inklusive kommunens 
perspektiv. Den tvärprofessionella gruppen såg mer hindren utifrån egen 
organisation, arbetsplats eller arbetsuppgift.  
 

Jämförelse av prioriterade områden i släktskapsdiagrammen 

 

Hälso- och sjukvårdsstrateger Tvärprofessionell strokeprocessgrupp 

1. Resurser i organisationen 1. Resurser 

2. Ansvarsfördelning 2. Organisation 

3. Avsaknad av metod 3. Kompetens 

4. Kunskap 4. Brist på samverkan 

 

Analys 

Variation 
Det saknas organisering och gemensamt innehåll i strukturerad uppföljning såväl i 
flertalet regioner som i Region Halland. En prioritering av utvecklingsarbetet inom 
regionen. Strokeprocessen identifierade uppföljningen eller bristen på uppföljning 
som den viktigaste utvecklingsdelen i processen. Det finns en stor vilja och 
engagemang i processgruppen att få till ett förbättringsarbete.  
 
En sammanställning är genomförd av hur processgruppen uppfattar vem som gör 
vad idag i Region Halland. Se bilaga 1. Kommunerna menar att de skiljer sig åt 
ytterligare i arbetssätt och sannolikt verksamheterna också. 
 
Data 
Uppföljningsdata är idag inte heltäckande och dokumentationen är inte enhetlig. 
Det är viktigt att designen av uppföljningen säkrar möjlighet till uppföljning av 
uppföljningen. 
 
Gemensamt utskrivningsmeddelande från strokeenheter/rehabiliteringsklinik saknas. 
Det framgår inte tydligt att patienten själv bör kontakta sin vårdcentral. 
 
Det fanns ett pågående arbete på nationell nivå med att ta fram ett strukturerat 
förslag avseende innehåll i uppföljningen som stämde väl med Region Hallands 
strokeprocessgrupps arbete med frågan. 
 
Patientinvolveringen visar på att innehållet vi presenterade uppfattades positivt och 
heltäckande 
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Design  

 

Analys av innehåll i uppföljningen (post-stroke checklista) 
Vi använde oss av fiskbensdiagram för att ordna och strukturera innehållet i 
uppföljning med verksamhetsföreträdare. På så sätt kunde gruppen fylla på med 
uppföljningsfrågor och områden som kategoriserades rätt från början.  
Resultat av dialog/enkät om innehåll i post-stroke-checklistan tillsammans med 
patientmedverkan bidrog till utformning av följdfrågor i checklistan. Se bilaga 2, 
fiskbensdiagram-uppföljning. 
 
Region Halland föreslog förändringar i den nationellt utarbetade Post-
strokechecklista och kompletterade det nationellt framtagna arbetsmaterialet med 
förbättringar som resulterade i en förändring av det nationella förslaget. 
Se bilaga 3. 
 
 
Stöd för uppföljning och genomförande  

➢ Möjlig mätdata efter införande – nationell eller regional KVÅ-kod,  
➢ Några indikatorer i ”Primärvårdkvalitet”  som kan utgöra jämförelsetal med 

faktiskt genomförda uppföljningar. 
➢ En dokumentationsmall föreslås i journalen med innehåll likt post-stroke-

checklistan.   
 

Föreslagna mått 
➢ Andel patienter med ny-diagnosticerad TIA/stroke som erhållit uppföljning 

enligt post-stroke-checklistan de senaste 12 månaderna. 
➢ Andel upprättade vård/rehabiliteringsplaner för strokepatienter 

 
Organisering 

➢ Tydliggöra vem som ansvarar för vad och när i uppföljningen i Region Halland. 
➢ Tydliggöra information i utskrivningsmeddelande från strokeenheterna. 

 
Pilot 

➢ Ett införande i form av pilot föreslås med koppling till någon av Region 
Hallands två sjukhus antingen Varberg eller Halmstad. 

 

Kontroll  

 

När arbetet kan återupptas i strokeprocessgruppen föreslås fortsatt arbete enligt 
designen. 
Utvärdering och erfarenheter från piloten kommer att ligga som grund för ett 
breddinförande i Region Halland.  
Genom att införa en strukturerad uppföljning i Region Halland ges en möjlighet att 
följa resultat och därigenom förbättra kvaliteten inom Strokesjukvården. 
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Lärande 

➢ Verktygen hjälper till att strukturera arbetet och skapa delaktighet (Släktskap 
och fiskben) 

➢ Vi ser idag variationer av hälso- och sjukvård i vår egen region. Hallänningen 
riskerar att inte erbjudas en jämlik vård. Det skiljer sig mellan de olika neuro-
rehabteamen, sjukhusen och kommunerna. Det regionala processarbetet 
tydliggör dessa variationer och lägger därmed en bra grund för 
standardiserade vård- och behandlingsprogram. 

➢ Den här typen av arbete tydliggör komplexiteten i 4C modellen då arbetet 
omfattar alla dimensioner samt patient och anhöriga.  

➢ Ett arbete som bygger på fleras delaktighet blir mer sårbart när 
förutsättningarna för arbetet förändras. 

➢ Generellt sett har vi ofta för dåliga förutsättningar att få en rättvisande 
baseline. Dokumentationen är inte strukturerad i alla delar vilket leder till ett 
försvårande av uppföljning. 

➢ Trots att vi försökte avgränsa arbetet så mycket som möjligt för att få till en 
delprocess i en större process, så involverar arbetet så många personer och 
nivåer så området uppföljning ändå blev stort och komplext. 

➢ Arbetet har inneburit en ökad förståelse för komplexitetens i hälso- och 
sjukvården och därmed vår egen roll i den. I dialog med verksamheten kring 
dessa frågor blir det också tydligt för andra parter. 
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