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Nervsystemets sjukdomar – vad 
handlar det om?

▪ Stora, vitt skilda, diagnosgrupper - exempel

– huvudvärk, epilepsi, stroke, MS, Parkinsons sjukdom, 

traumatiska skador, med flera  

▪ Diagnostiskt uppdrag

– Människor som söker vård gör det ofta med 

neurologiska symtom

▪ Många tillstånd, som var för sig inte är så vanliga, 

är tillsammans en stor grupp

▪ Smärta



Övergripande mål: God hälso- och sjukvård

▪ Kunskapsbaserad. Vården ska baseras på 

bästa tillgängliga kunskap och bygga på 

både vetenskap och beprövad erfarenhet.

▪ Säker. Vården ska vara säker. 

Riskförebyggande verksamhet ska 

förhindra skador. Verksamheten ska 

präglas av rättssäkerhet.

▪ Individanpassad. Vården ska ges med 

respekt för individens specifika behov, 

förväntningar och integritet. Individen ska 

ges möjlighet att vara delaktig.

▪ Jämlik. Vården ska tillhandahållas och 

fördelas på lika villkor för alla.

▪ Tillgänglig. Vården ska vara tillgänglig och 

ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta 

oskälig tid på vård eller omsorg.

▪ Effektiv. Tillgängliga resurser ska 

användas på bästa sätt för att kunna 

erbjuda bästa möjliga vård till hela 

befolkningen.



RPO Nervsystemet har fyra mål-
och insatsområden 2021-2022

▪ Stroke och TIA

– Implementering ”personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp –

tidiga insatser och vård”

▪ God slutenvård för neuro-patienter, på rätt vårdnivå i 

rätt tid

– RPO Nervsystemets sjukdomars verksamhetschefsforum driver

▪ Minskad iatrogen läkemedelsproblematik genom 

förbättrad uppföljning av opioidförskrivning

– Smärtgruppen

▪ Neurologisk omvårdnad

– Akut konfusion

– Utbildningsfrågor





Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA – tidiga 
insatser och vård

– inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning från 
strokeenhet

Ungefär var fjärde person som får stroke är död eller ADL-beroende 90 
dagar efter stroke.

• Riktigt så illa behöver det inte vara, om vi ger:

Vård på strokevårdsenhet

Snabbare behandling

Fler reperfusionsbehandling

Bättre vårdövergångar



Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA 
– tidiga insatser och vård

– inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning 
från strokeenhet

▪ Om strokevården i Sverige använder vårdförloppet 

kommer man att rädda liv och hjälpa dem som 

överlever att fortsätta kunna:

▪ känna

▪ tänka 

▪ göra saker



Övergripande mål  Delmål  Åtgärd som leder mot delmålet  
Minska konsekvenser av 
stroke eller TIA genom 
att patienter som akut 
insjuknat i stroke eller 
TIA ges personcentrerad 
och sammanhållen rätt 
vård i rätt tid och på rätt 
plats  
  
   

Genomföra en kostnadsanalys för införandet av det 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet 
stroke/tia  

Samarbete med Hälsoekonomer vid Karolinska Institutet, CHIS, som genomför en 
kostnadsanalys under 2020-2021. Rapport “Implementering av personcentrerat 
och sammanhållet vårdförlopp för patienter med stroke och TIA (Del 1) i Region 
Stockholm- Hälsoekonomiskt beslutsunderlag”  

Skapa insikt, engagemang och delaktighet hos aktuella 
och relevanta aktörer och 
medarbetare inom det personcentrerade och 
sammanhållna vårdförloppet stroke/tia, från första 
vårdkontakt till utskrivning från strokeenhet.  
  

Informations- och uppföljningsmöte med RPO + verksamhetschefer  

Informations- och uppföljningsmöte med Strokerådet  

Informations- och uppföljningsmöte med strategiska personer inom 
prehospital och akut sjukvård  

Informations- och uppföljningsmöte med chefssjuksköterskor för strokeenheterna  

Informations- och uppföljningsmöte med strategiska aktörer 
inom hälsoprofessionerna  

Mailutskick till strategiska aktörer   

För det lokala implementeringsarbetet bistå med PP-presentation och mallar för 
lokala informationsmöten, GAP-analyser samt bistå med att följa upp och stötta 
vid behov via RPO och Strokerådet.  

Förkorta tiden mellan insjuknande och start 
av reperfusionsbehandling (propplösande 
medicin/mekanisk propputdragning för att återställa 
det cerebrala blodflödet) vid ischemisk stroke eller 
TIA.  
  
Samt öka andelen patienter som 
ges reperfusionsbehandling vid akut ischemisk stroke.  
  
  

Arbeta för att förhöja kompetensnivån kring symtom och åtgärd hos allmänheten 
via informationskampanj 1177.  

Arbeta för att förhöja kompetensnivån kring symtom och åtgärd 
hos prehospitala vårdaktörer. Öka till prio 1 för patienter med strokesymtom inom 
24 tim. Säkerställa att de ringer direkt till strokejour på det lokala sjukhuset vid 
samtliga strokelarm.   

Arbeta för att förhöja kompetensnivån kring 
symtom, åtgärd och reperfusionsbehandling hos vårdpersonal på akutmottagning 
och läkare som mottar strokelarm. Se över strokelarmrutiner.   

Arbeta för att förhöja kompetensnivån kring symtom och åtgärd hos vårdpersonal 
på strokeenhet vad gäller reperfusionsbehandling och övervakning.  

Arbeta för ett införande av en specialistsjuksköterskeutbildning med 
inriktning Neurosjukvård inom regionen.  

Öka andelen patienter som kommer till Strokeenhet 
som första vårdnivå vid stroke och TIA  
  

Öka antalet strokeenhetsplatser   
  

Förbättra samverkan mellan akutsjukhusen och dess verksamhetschefer rörande 
slutenvård för patienter med behov av neurologisk vård (framför allt 
strokepatienter).  

Förkorta tiden till akut insatt sekundärprevention 
vid ischemisk stroke och TIA  
  

Fler patienter till stroke-enhet. Öka kompetens hos icke stroke-inriktade rondande 

kollegor. Checklistor för sekundärprevention vid utskrivning. 

Ge tidigt blodtryckssänkande behandling vid 
hjärnblödning   
  

Arbeta för höjd kompetensnivå kring urakut ICH-behandling och se över 
behandlings-PM.   



Aktörer Uppdrag

RPO nervsystemets ”kärntrupp” Presentera uppdraget tillräckligt pedagogiskt och engagerande för 
alla involverade så att det blir gjort.

Strokerådet Bidra till ovanstående + driva arbetet med PSVF i sina olika 
verksamheter

RPO Nervsystemets sjd verksamhetschefsforum Skapa förutsättningar för och ansvara för att leverera

Nätverk chefssjuksköterskor/Omvårdnadschefer 
från stroke-avdelningar

Se till att hela vårdförloppet inklusive allt som inte 
är läkemedelsrelaterat efterlevs. Säkra stroke-kompetens på sina 
avd.

Prehospitala vården / RPO akut. arbetsgrupp + 
strokespecialist

Säkerställa att prehospitala riktlinjer harmonierar med PSVF / 
anpassas för god vård i vår region

HSF Stödfunktioner som kommunikatörer, analysstöd, projekt angående 
digitalisering vårdprocesser (+RPOs processledare och HSF-
representant i kärntruppen förstås.)

KI+HSF Hälsoekonomisk analys (sammanställd so far, och överlämnas till 
södra sjv-regionen)

NPO Gemensamma aktiviteter. Befolkningsinformation? Mer?

Läkemedelskommitténs expertråd neurologiska 
sjukdomar

Samverka kring stroke-relaterade läkemedelsfrågor

Med flera, med flera



Indikatorer – främst från Riks-stroke

▪ Utfallsmått

– Död

– ADL-beroende

– Död eller ADL-beroende

▪ Processmått

– 15 stycken olika



Mål 90%





RPO Nervsystemet har fyra mål-
och insatsområden 2021-2022

▪ Stroke och TIA

– Implementera personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp del 1

▪ God slutenvård för neuro-patienter, på rätt vårdnivå i rätt 

tid

– RPO Nervsystemets verksamhetschefsforum driver 

▪ Minskad iatrogen läkemedelsproblematik genom 

förbättrad uppföljning av opioidförskrivning

– Smärtgruppen

▪ Neurologisk omvårdnad

– Akut konfusion

– Utbildningsfrågor



God slutenvård för neuro-patienter,
vård på rätt vårdnivå i rätt tid. Delmål:

Förbättrad samverkan mellan Karolinska och de andra
akutsjukhusen rörande slutenvården för neuro-
patienter.

Alla sjukhus har en gemensam och tydlig bild av vilka
patienter som ska vårdas var, och i vilken fas av 
sjukdomen

Den förbättrade samverkan håller i sig långsiktigt



Delmål 1. Förbättrad samverkan mellan
Karolinska och de övriga akutsjukhusen

rörande slutenvården för neuro-patienter

Utveckla rutiner för strukturerad överföring 
av patienter mellan sjukhus.

Karolinska sätter upp förbättrad intern rutin 
för subakuta övertagningar.

Lobba för / söka lösningar (inklusive 
digitala) som underlättar vårdövergångar.



Delmål 2: Alla sjukhus har en gemensam
och tydlig bild av vilka patienter som ska 
vårdas var, och i vilken fas av sjukdomen

RPO och dess 
verksamhetschefsforum ser 
över aktuell beskrivning och 

justerar vid behov

Verksamhetschefsforum och 
RPO tar fram indikatorer för 
att följa utfall och process.

Ta fram gemensamma rutiner 
för tracheostomivård av 

patienter med nervsystemets 
sjukdomar på sjukhus

Bredda neurologivården med 
NIMA-vård

Verka för relevanta antal 
vårdplatser per sjukhus i 

förhållande till 
upptagningsområde och 

patientstorlek



Delmål 3:Den förbättrade samverkan håller i sig 
långsiktigt

Ta fram enkelt sätt för att 
gemensamt kunna följa 
indikatorer.

Planera för att RPO och dess 
verksamhetschefsforum gör en 
årlig översyn av beskrivningen



RPO Nervsystemet har fyra mål-
och insatsområden 2021-2022

▪ Stroke och TIA

– Implementera personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp del 1

▪ God slutenvård för neuro-patienter, på rätt vårdnivå i rätt 

tid

– RPO Nervsystemets verksamhetschefsforum driver

▪ Minskad iatrogen läkemedelsproblematik genom 

förbättrad uppföljning av opioidförskrivning

– Smärtgruppen

▪ Neurologisk omvårdnad

– Akut konfusion

– Utbildningsfrågor



Minskad iatrogen (sjukdom orsakad av läkarvård eller sjukvård) läkemedelsproblematik 
genom minskad förskrivning av opioider till de

patienter där risker med opioidbehandling överstiger nyttan.

Medvetandegöra problematiken hos professionen.

• Temanummer smärta i läkartidningen för att medvetandegöra problematiken.

Förbättrade uppföljningsrutiner vid opioidförskrivning.

• Utveckla och införa enkla stödfunktioner i journal eller förskrivningssystem, 
exempelvis Take Care. Exv läkemedelsförteckningen/läkemedelslistan obligatorisk.

• Uppföljningsplanering och stöd för “överlämnanderemiss” i överföring mellan organspecialist och 
primärvård.

Minskad riskanvändning av opioider

såsom vid förskrivning av mer än en förskrivare, vid samtidig behandling
med bensodiazepiner, eller för diagnoserna huvudvärk och fibromyalgi.

• Implementering och användning av befintlig kunskap.

• Förskrivning av opioder på rätt indikation.

• Följa ineffektiv och farlig förskrivning via processmått som tas fram.

• Kvalitetssäkring vid förskrivning. Avstämning med kollegor vid opioidförskrivning.



Förbättrad omvårdnad för patienter med sjukdomar 
inom nervsystemet i Region Stockholm-Gotland

Säkerställa tillräcklig framtida 
omvårdnadskompetens inom neurologi och 

neurokirurgi

•Arbeta mot införande av 
specialistsjuksköterskeutbildning med 
inriktning Neurosjukvård i vår region

•Samverka med Utbildningsavdelning vid HSF och
andra aktörer

Förbättra vården vid akut konfusion i samarbete med 
Regionens Vårdsaksnätverk inom respektive RPO

•Inventering av möjliga bedömningsinstrument för 
att identifiera akut konfusion

•Ta fram preventiva omvårdnadsåtgärder för patienter 
som identifieras med hyperaktiv konfusion så som 
exempelvis begränsande åtgärder

•Ta fram preventiva omvårdnadsåtgärder för patienter 
som identifieras med hypoman konfusion

•Begränsa olämplig läkemedelsordination för att 
därmed minska en ökad konfusion

•Inom respektive Vårdsaksnätverk och RPO verka för 
och stödja implementering av bedömningsinstrument 
och preventiva omvårdnadsåtgärder inom 
slutenvård för patienter med konfusion

•RPO Nervsystemets 
sjukdomar bistår i implementering av rutiner 
för samverkan kring multiprofessionellt 
omhändertagande samt införande av screeningskalor 
och vårdplaner för vårdområde 
neurologi tillsammans med respektive 
vårdsaksnätverks RPO-er.



Tack för uppmärksamheten!


