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Innehåll i dagens presentation

• Kort bakgrund till vårdförloppen
• Syfte med vårdförloppen
• Vårdförlopp efter stroke/TIA

- Del 1 och 2 
• Innehåll i delförlopp 2



Bakgrund till vårdförloppen

• Överenskommelse mellan staten och SKR
• Vårdförlopp för många olika diagnoser
• Beträffande stroke/TIA: 

• NAG ansökte om och beviljades att arbeta fram vårdförloppet
• Regionerna nominerat personer

• Tvärprofessionell arbetsgrupp från olika delar av vårdkedjan



Vad är syftet med personcentrerat vårdförlopp?

Att skapa en mera jämlik strokevård i landet

Omotiverade skillnader avseende: 
• tid till akut behandling
• strokeenhetsvårdens tillgänglighet och kvalitet
• uppföljning och rehabilitering efter akutskedet 

(slutenvård, primärvård, kommun)

• Patienten är ofta oklar över vem som har ansvar



Två delförlopp:
Båda nu 
godkända!

Personcentrerat vårdförlopp - Stroke/TIA



Vad innehåller delförlopp 2?

Personcentrerat vårdförlopp - Stroke/TIA

Utskrivning  
Fortsatt 

rehabilitering
Appendix

Bedömningsinstrument 
Rehabplan 

Egenvård etc

Strukturerad 
uppföljning

Patienten i centrum!



Utskrivningsprocessen

• Oavsett var patienten befinner sig ska utskrivningsprocessen säkras
¨ Strokeenhet
¨ Rehabiliteringsenhet

• Oavsett till vilken vårdinstans som patienten skrivs ut till ska processen säkras
→ Slutenvård
→ Öppenvård
→ Kommunal hälso- och sjukvård 

Del 2. Fortsatt vård och rehabilitering



Inför utskrivning…
• Hembesök, anpassningar i hemmet, hjälpmedel eller 

fallpreventiva åtgärder 
• Koordinerad utskrivning från sjukhus och rehabilitering 

i hemmiljö (ESD)
• Samordnad individuell plan (SIP)
• Remisser för strukturerat vårdövertag och uppföljning
• Intyg för tex sjukskrivning, färdtjänst, tandvårdsstöd etc
• Körförbud?
• Behov av fortsatt rehabilitering?
• Fast vårdkontakt 
• Uppdatera patientkontraktet



’Patientkontrakt’

• Upprättas tidigt

• Följa med genom 
vårdkedjan

• Revideras hos 
kommande 
vårdgivare 
(slutenvård, 
primärvård, 
kommun



Rehabilitering efter utskrivning från strokeenhet?
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Rehabilitering

Minska 
omfattning 
av initial 

hjärnskada

• Omfattning? 
• Var? 
• Hemmet, slutenvård, öppenvård?

?



Fördjupad 
bedömning - ICF

- funktionsförmåga
- aktivitet/delaktighet   
- behov av stöd/ 
anpassningar  
- mål och resurser 

Dialog kring 
bedömning 

och 
planering

Patient -
närstående

Dokumentera 
rehab-

perioden och 
uppdatera 

patient-
kontraktet

Utvärdera 
rehab-

perioden 

Fortsatt rehabilitering

Upprätta 
rehabplan

Genomför 
åtgärder 

enligt plan

Utskrivning
Fortsatta insatser?
Strukturerad uppföljning?

Del 2. Fortsatt vård och rehabilitering

Källa: SKR - Generisk modell för rehabilitering 



Fortsatt rehabilitering

- Sväljförmåga, nutrition
- Tal, språk, kommunikation
- Kognition, perception, fatigue
- Emotion, psykosocial situation
- Rörelseförmåga och förflyttningar
- Aktiviteter, arbete och fritid
- Levnadsvanor

Bedömningar och åtgärder inom:                        Beskriver:

• VAD patienten bör få, inte
hur det ska genomföras

• VAD patienten själv kan bidra 
med (egenvård, mm)



Teamrehabilitering

Fortsatt rehabilitering

Tidig understödd utskrivning från 
sjukhus till hemmet, där ett 
multidisciplinärt stroketeam 
både koordinerar utskrivning och 
utför rehabilitering i hemmiljön, 
bör erbjudas till personer med 
lindrig till måttlig stroke. 

Multidisciplinär teambaserad 
rehabilitering i sluten vård bör 
erbjudas till personer med 
måttlig till svår stroke som har 
stort kvarvarande 
rehabiliteringsbehov samt 
kvarstående omvårdnadsbehov, 
direkt efter vård på strokeenhet 

Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2018



Andra evidensbaserade åtgärder inom

Fortsatt rehabilitering

- Sväljförmåga, nutrition
- Tal, språk, kommunikation
- Kognition, perception, fatigue
- Emotion, psykosocial situation
- Rörelseförmåga och förflyttningar
- Aktiviteter, arbete och fritid
- Levnadsvanor

Källor: Nationella och internationella riktlinjer. 



Fortsatt rehabilitering

Källor: Nationella och internationella riktlinjer. 



Strukturerad uppföljning
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Rehabilitering

Minska 
omfattning 
av initial 
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• Förnyad bedömning
• Nya/förändrade behov?
• Ny rehabperiod aktuell?
• Omfattning? Var?

Att leva med ett livslångt 
funktionshinder



Strukturerad uppföljning

Var? 
- Sjukhus, primärvård, kommun
Vem? 
- Kunskap om stroke. Tillgång till multidisciplinärt team 
När? 
- TIA diagnos 1–3 mån/ stroke 3–6 mån
- Årlig läkaruppföljning 
- Uppföljning av annan profession vid behov
- Upprepad uppföljning vid behov 

Kan utgå från checklista 
Mål
- Förhindra ny stroke
- Behandla komplikationer
- Tillgodose rehabiliteringsbehov
- Stödja anpassningen till livet efter stroke



Vad innebär vårdförloppet för nya 
möjligheter efter stroke eller TIA?

- Sammanfattning av evidensbaserade åtgärder inom många områden
- Ökad delaktighet i vården och rehabiliteringen för patienten
- Patientkontrakt kontinuerligt ta del av information, genomförda 

åtgärder och planering genom vårdkedjan
- Fast vårdkontakt ökad kontinuitet
- Återbesök

- Strukturerad uppföljning; ev med stöd av post-stroke checklistan
- Möjlighet till förnyat stöd, nya insatser och rehabilitering

Implementera!


