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LEDARE INNEHÅLL

En minut kan kännas som några sekunder eller en hel 
evighet. Men egentligen är den alltid lika lång. I stroke-
vården räknar man minuter av en mycket enkel anled-
ning. De kan vara skillnaden mellan liv och död eller 
mellan ett friskt och skadat liv.  

Värdet av tid
värdet av tid, upplevd eller verklig, kan onekligen skifta beroende 
på situation. Vem kan inte minnas barnaårens tid och timmarna 
innan julklappsutdelningen? Aldrig har väl tiden upplevts att gå 
långsammare än just där och då? Senare i livet och under exempelvis 
semestern vill man kanske inte att tiden skall gå så fort – men ofta så 
upplevs den gå ganska fort just då. 

den verkliga tiden är dock lika 
för alla. Den är lika demokra-
tisk som obönhörlig. För vissa 
kan ett par timmar bli till de 
viktigaste i livet. För en person 
som plötsligt drabbats av en 
stroke blir tidslängden (tiden 
från stroke till behandling) 
till mycket stor del avgörande 
för hur livet efteråt kommer 
att se ut. I detta nummer av Prio kommer ni bland annat att kunna 
läsa om Per som mitt i livet totalt oväntat drabbades av en stroke. Per 
hade trots allt, i jämförelse med många andra, tur. 

det finns fortfarande regionala skillnader avseende effektiviteten i 
den akuta strokevården. Mycket lovvärda satsningar görs dock både 
nationellt och regionalt för att få en så smidig och snabb organisa-
tion som möjligt när strokelarmet går – allt för att korta ned den 
viktiga tidsaspekten. Även 
om mycket arbete kvarstår 
verkar det gå åt rätt håll. Här 
kan alla, inte bara vårdperso-
nal, vara delaktiga!
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Fler yngre drabbas.

5 fakta.  
Detta är stroke.

6 tid är hjärna. Snabb vård kan 
vara skillnaden mellan att över
leva och dö. Eller mellan ett friskt 
liv och ett liv med funktionshinder.

9 Stora skillnader. Bostadsor
ten avgör hur snabbt du får hjälp.

11 Porträtt: Per fick stroke. 
Per, 46 år, hade förmaksflim
mer utan att veta om det. Förrän 
dagen då han fick stroke. 

12 kostnader. Så mycket kos
tar strokevården.

14 reportage: Störst andel 
får propplösande i Hässleholm. 
Uppkopplad dygnet runt. Med 
hjälp av modern informationstek
nologi ser Hässleholms sjukhus 
till att alla strokepatienter utreds 
av en specialist.

17 Skåne vill förebygga 
stroke. Genom att se till att 
personer med förmaksflimmer får 
rätt behandling vill Region Skåne 
hindra att 300 till 400 personer 
om året får stroke.

18 reportage: umeå är  
snabbast. Genom ett målmedve
tet arbete har Norrlands universi
tetssjukhus pressat ner tiden tills 
strokepatienter får propplösande 
till 27 minuter. Det är snabbast i 
landet.

20 framtiden. Behandla 
förmaksflimmer och förebygg 
stroke. Det är framtiden, kon
staterade experter och politiker 
under årets Almedalsvecka.
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Stroke är ett samlingsnamn för hjärn-
blödning och hjärninfarkt, då man 
får en blodpropp i hjärnan som 
hindrar blodflödet. 

85 procent av alla strokefall är hjärninfarkt 
och 15 procent är hjärnblödning.

Varje år får ungefär 30 000 personer stroke. 
22 000 av dem för första gången.

Medianåldern är 73 år. Kvinnor insjuk
nar något senare än män.

20 procent av dem som får sin 
första stroke är under 60 år. 

Stroke är den tredje vanligaste 
dödsorsaken. Tre månader efter 
stroken har 20 procent avlidit. 

Många får fysiska och/eller 
kognitiva funktionsnedsätt
ningar. En del så allvarliga 
att de inte längre klarar sig 
själva i vardagen. 

Vanliga fysiska funk
tionsnedsättningar är 
halvsidig förlamning el
ler svaghet, svårigheter 
att tala, och att svälja 
mat och dryck. 

Vanliga kogni-
tiva funktions
nedsättningar är 
trötthet, svårt 
att minnas och 
koncentrera sig, 
humörsväng
ningar, brist på 
initiativförmåga 
och depression. 

Med snabb och 
effektiv behand-
ling kan strokedrabbade 
räddas till ett friskt liv.

Detta är stroke

att män drabbas av stroke i ge
nomsnitt några år tidigare än kvinnor 
har varit känt länge. Nu har forskare 
upptäckt att män också drabbas hår
dare av stroke. Deras blodkärl drar ihop 

sig mer än kvinnors, vilket försämrar 
blodflödet och förvärrar skadan, enligt 
en studie från Lunds universitet. Vad 
skillnaderna beror på vet ingen säkert, 
men forskarna tror att kvinnor skyddas 

av högre nivåer av hormonet östrogen 
och att medfödda biologiska skillnader 
kan spela roll. I dag behandlas män och 
kvinnor på samma sätt i strokevården. 
KäLLA: LUNDS UNIVERSITET

Personer som haft stroke har 
andra tarmbakterier än friska. 
Strokepatienternas tarmar innehöll 
flera inflammatoriska bakterier än 
de friskas som innehöll fler antiox
idantiska, skyddande, bakterier. Det 
upptäckte forskare vid Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg i en studie av 
15 friska och 15 sjuka personer. 
Nu ska de undersöka ytterligare 
50 strokepatienter och 50 kon
trollpersoner för att ta reda på om 
skillnaden finns redan före stroken. 
I så fall kanske bakterierna kan 
varna för stroke.
KäLLA: HJäRTLUNGFONDEN

Män drabbas värre av stroke

StRokE ökaR 
RISkEN föR  
tIDIg DEmENS
risken för att drabbas av demens 
innan 65 års ålder ökar om du haft 
stroke. När forskare vid Umeå uni
versitet följde upp 488 484 män som 
mönstrade inför värnpliktstjänstgö
ring mellan 1969 och 1980 upptäckte 
de nio faktorer som ökar risken för 
tidig demens. 487 av männen insjuk
nade, i genomsnitt när de var 54 år. 
Bland dem som haft en stroke ökade 
risken för demenssjukdom tre gånger. 
Stroke placerade sig på andra plats i 
listan över riskfaktorer, efter alkohol
förgiftning som medförde en riskök
ning på fem gånger. 
KäLLA: UMEÅ UNIVERSITET
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akUt-tEStEt 
var 17:e minut får någon i 
Sverige stroke. Lär dig känna 
igen symtomen genom akut-
testet.

a: ansikte 
Kan personen le och visa tän
derna? Om ena mungipan hänger 
– ring 112.

k: kroppsdel
Kan personen lyfta armarna och 
hålla kvar dem i 10 sekunder?  
Om en arm faller – ring 112.

u: utal 
Kan personen upprepa en enkel 
mening som: ”Det är vackert vä
der idag”?  Om personen sluddrar 
eller inte hittar rätt ord – ring 
112.

t: tid
Varje sekund räknas. Tveka aldrig. 
Ring 112 direkt.
KäLLA: STROKEKAMPANJEN.SE

StRokE ökaR 
blaND yNgRE
de allra flesta som får stroke 
är över 75 år och i den gruppen 
är det färre och färre som drab
bas, jämfört med 1990talet. 
Särskilt bland män insjuknar allt 
färre, vilket gjort att könsskillna
derna minskar, även om stroke 
fortfarande drabbar flest män. 
Däremot ses inte samma minsk
ning i yngre åldersgrupper. 
Bland både kvinnor och män i 
den yngre åldersgruppen ökar 
stroke med 21 respektive 15 
procent. Särskilt bland kvinnor 
med enbart grundskoleutbild
ning är det fler som drabbas, 
även om det fortfarande handlar 
om jämförelsevis få personer. 
KäLLA: SOCIALSTyRELSEN OCH FOLK
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flera riskfaktorer för 
stroke påverkas av vår 
livsstil. En sund livsstil 
kan minska risken. Här 
är de viktigaste riskfak
torerna:
l högt blodtryck

l rökning
l förmaksflimmer
l diabetes
l låg fysisk aktivitet
l höga blodfetter
l  förträngning i hals

pulsådern

l  tidigare genomgången 
stroke eller TIA

l hög ålder
l  ärftlighet av hjärt

kärlsjukdomar
l  hög alkoholkonsum

tion

lIVSStIlEN SpElaR Roll

Tarmbakterier 
kan varna  
för stroke
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TID ÄR HJÄRNa TID ÄR HJÄRNa

fortSättninG På näSta uPPSLaG

VaRjE mINUt 
äR VäRDEfUll

Snabb vård vid stroke kan 
vara skillnaden mellan att 
överleva och dö, eller mel-
lan ett friskt liv och ett liv 
med funktionshinder. 
Även i det förebyggande 
arbetet spelar tidsfaktorn 
roll. Förmaksflimmer och 
högt blodtryck ökar risken 
och utan behandling tickar 
klockan allt snabbare mot 
en propp.
text åsa bolmstedt | foto shutterstock

V id en stroke är det bråttom. 
För varje minut som proppen 
stoppar blodflödet i hjärnan 

dör två miljoner nervceller och hjär-
nans livslängd minskar med ungefär 
tre veckor. Ju fortare proppen kan 
lösas upp eller dras ut, desto större 
är chansen att överleva och klara sig 
utan funktionsnedsättning. 

Upp till ungefär fyra och en 
halv timme efter att proppen först 
fastnade finns ett fönster då det är 
möjligt att rädda hjärnan. När prop-
pen stoppar blodflödet till en viss del 
av hjärnan tar sig ändå lite blod fram 
på omvägar. Det gör att området går 
på sparlåga. Men till slut går blodflö-
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det ner så pass mycket att hjärnan 
inte längre kan signalera att vi till 
exempel ska lyfta en arm. Det är då 
vi oftast märker att vi fått en stroke. 
Men cellerna som styr armen lever 
fortfarande några timmar till och om 
blodflödet kommer tillbaka börjar de 
fungera igen. De timmarna är fönst-
ret då behandling kan hjälpa. 

– Om man får hjälp inom en timme 
går det bättre än efter två eller tre 
timmar. Därför brukar vi säga att tid 
är hjärna. Ju längre tid som går, desto 
sämre blir effekten av behandlingen, 
säger Nils Wahlgren, professor i neu-
rologi och överläkare på neurologiska 
kliniken på Karolinska universitets-
sjukhuset. 

Trots kunskapen om att tid är hjär-
na kom i snitt endast 60 procent till 
sjukhus inom tre timmar efter sym-
tomdebut 2011, enligt kvalitetsregist-
ret Riks-Stroke. Variationerna i landet 
är stora och andelen som hinner in i 
tid går från knappt 40 och drygt 80 
procent. I genomsnitt behandlades 
tio procent av alla med stroke med 
propplösande, men även detta skiljde 
sig mellan olika landsting. 

för att fler ska få vård i tid måste 
svårigheter på tre nivåer övervinnas, 
menar Nils Wahlgren. Allmänheten 
måste kontakta vården snabbare. 
I dag är kunskapen om stroke och 
vikten av att få vård snabbt inte till-
räckligt hög och ibland är tecknen på 
stroke svaga.

I nästa steg måste den prehospitala 
vården med larmcentralerna och 
ambulansvården ge stroke-patienter 
högsta prioritet och agera snabbare. 

Till sist måste tiden från det att 
patienten anländer till sjukhuset tills 
behandling med propplösande läke-
medel kan starta minska. 2011 tog 
det i genomsnitt 62 minuter, enligt 
Riks-Stroke.

– Om vi får ner tiden kommer 
fler patienter hinna behandlas och 
resultatet kommer bli bättre efter-
som de får hjälp snabbare, säger Nils 
Wahlgren. 

På alla tre nivåerna har det skett 

förbättringar de senaste fem sex sju 
åren, bland annat tack vare nationella 
satsningar, som stroke-kampanjen vars 
mål är att öka allmänhetens kunskap 
om stroke. I projektet Sits-Watch job-
bar man för att alla sjukhus ska få 
ner tiden till behandling till runt 40 
minuter. Även den prehospitala vår-
den går på många håll allt snabbare 
efter att stroke fått högsta prioritet vid 
ambulansutryckningar samtidigt som 
personal på larmcentraler och i ambu-
lanser utbildats för att snabbt kunna 
avgöra om det är en misstänkt stroke.

– I dag är läget ganska ojämnt i 
landet. Några landsting och sjukhus 
har kommit igång väldigt bra, medan 
det går långsammare för andra. Men 
det händer mycket och inom något år 
tror jag att det kommer var mer lika, 
säger Nils Wahlgren. 

även i det förebyggande arbetet är 
tidsfaktorn viktig, påpekar han. Det 
gäller framför allt personer som har 
förmaksflimmer. Utan regelbunden 
blodförtunnande behandling tickar 
klockan allt närmare en propp. Exakt 
hur många det rör sig om vet man 
inte säkert. Minst 100 000 enligt flera 
studier, kanske dubbelt så många 
enligt en undersökning från Västra 
Götaland. Vad man däremot vet 
genom flera andra svenska studier är 
att bara hälften av dem som har ett 
känt flimmer får proppförebyggande 
behandling. Dessutom tillkommer de 
som har flimmer utan att veta om det. 

– Det är oerhört viktigt att vi hittar 
den här gruppen och ger dem effektiv 
behandling, säger Nils Wahlgren. 

Även vid högt blodtryck ökar risken 

för stroke. Den är visserligen mindre 
än vid förmaksflimmer, men betyd-
ligt fler har högt blodtryck och ur ett 
samhällsperspektiv skulle det betyda 
mycket om deras blodtryck sjönk.

– Medvetenheten om livsstilens 
betydelse för hälsan ökar. Samtidigt 
finns tecken på att många fortfarande 
har ganska osunda vanor, till exem-
pel får fler och fler åldersdiabetes. 
Det oroar mig är att vi ser en positiv 
utveckling bland högutbildade och 
höginkomsttagare, medan trenden 
är negativ för personer med kort ut-
bildning och låg inkomst, säger Nils 
Wahlgren. 

trots svårigheterna med att hinna 
hjälpa strokedrabbade i tid ser han 
positivt på framtiden. Forskning 
pågår, specifika vårdkedjor gör att allt 
fler får vård i tid och läkarna får allt 
mer sofistikerade verktyg för att med 
röntgen se exakt hur proppen drabbat 
varje individ och hur lång tid de har 
på sig att ta bort den. Även möjlighe-
terna att avlägsna proppen utvecklas.  

– På varje sjukhus har verksam-
hetschefen, den medicinskt ansvariga 
chefen och chefen för den prehospi-
tala vården det yttersta ansvaret för 
att de har processerna under kontroll 
så att risken att patienten får vård 
för sent minskar. Landstingspolitiker 
kan driva på utvecklingen genom 
att förhöra sig om hur väl vårdked-
jan fungerar inom den prehospitala 
vården och på sjukhusen, säger Nils 
Wahlgren. 

Han menar att det yttersta målet 
måste vara att eliminera skador och 
dödsfall efter stroke. På sikt vill han 
också se en nedgång i antalet som 
insjuknar genom att fånga upp risk-
grupper. 

– Vi är inne i en oerhört spännande 
förändringsprocess. Jag kan inte 
påminna mig om någon period som 
varit så full av framsteg. Om tio år 
tror jag att stroke inte längre kommer 
vara det dominerande hälsoproblem 
som det är i dag. Men för att nå dit 
krävs det att vi jobbar tillsammans på 
alla nivåer. l

”Om man får hjälp inom en timme går det  
bättre än efter två eller tre timmar.”

Professor nils Wahlgren tror att stroke-
vården kommer bli allt effektivare de 
närmaste åren.

”Skillnaderna  
är inte acceptabla”

Strokevården gör fram-
steg. Men skillnaderna 
mellan olika sjukhus 
och landsting är fort-
farande stora inom 
flera områden.
– Det lokala ledar-
skapet måste ta 
sitt ansvar för att 
komma ifatt dem 
som ligger i fram-
kant, säger Kjell 
Asplund, ordföran-
de för kvalitetsregist-
ret Riks-Stroke.
text åsa bolmstedt | foto shutterstock

a llt fler som får en stroke 
klarar sig utan bestående 
funktionshinder. Men utveck-

lingen går i olika takt i olika delar av 
landet, och även mellan olika sjukhus 
inom samma landsting. Det visar siff-
ror i det nationella kvalitetsregistret 

Riks-Stroke, där statistik om stroke-
vården samlas sedan 1994.

till exempel varierar andelen patienter 
som får propplösande behandling, 
trombolys, med mellan 2 och 24 
procent mellan olika sjukhus. Allt 

fler vårdas på strokeenhet under det 
kritiska första dygnet, men fortfa-
rande finns sjukhus där patienterna 
inte får vård varken på strokeenhet 
eller intensivvårdsavdelning. Många 
patienter upplever att de inte fått 
tillräckligt stöd av sjukvården efter 

fortSättninG På näSta uPPSLaG
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PeRSONpORTRÄTT

utskrivningen från sjukhuset, till 
exempel rapporterade två sjukhus 
att över 90 procent av deras patienter 
varit på återbesök inom tre månader 
medan tolv sjukhus meddelande att 
inte ens hälften av patienterna fått 
sådan uppföljning.

– ur ett rättviseperspektiv är det inte 
acceptabelt. Skillnaderna mellan de 
sjukhus som ligger i framkant och de 
som inte gör det visar att det finns 
förbättringar att göra på många håll, 
säger Kjell Asplund, professor emeri-

tus och Riks-strokes ordförande.
Det finns också exempel på att vår-

den kan variera inom samma sjukhus 
beroende på patienternas socioekono-
miska förutsättningar.

– Både när man införde propplösan-
de behandling och började bygga upp 
strokeenheter fick välutbildade och 
välsituerade bättre tillgång till det än 
personer med låg utbildning och låg 
inkomst, säger Kjell Asplund.

det går inte att förklara olikheterna 
mellan sjukhus och landsting med 

faktorer som tätort kontra glesbygd 
eller sjukhusens storlek.

– Det som är slående är att det är 
en blandning av glesbygd och storstä-
der, små och stora sjukhus både i top-
pen och i botten, säger Kjell Asplund.

För att ta reda på vad skillnaderna 
beror på har han i en studie under-
sökt vad som skiljer sjukhus som är 
snabba med att implementera ny 
kunskap i strokevården från dem som 
inte är det.

– Ett genomgående drag är ledar-
skapets betydelse. Där man haft svaga 
ledare, stor personalomsättning och 
många hyrläkare händer det inget. 
Det krävs långsiktighet, trygghet och 
ett gott ledarskap, konstaterar han.

även i den stroke-förebyggande vården 
finns regionala skillnader. Några 
grupper har högre risk för att få 
stroke än andra, till exempel om man 
har förmaksflimmer eller redan har 
haft en stroke. 

Därför bör de behandlas med 
blodförtunnande läkemedel. Men 
det är inte något som alla kan räkna 
med. När överläkaren för hjärtkli-
niken på Danderyds sjukhus följde 
upp 300 000 personer med diagnosen 
förmaksflimmer upptäckte han att på 
Gotland fick 95 procent av patien-
terna under 80 år med både för-
maksflimmer och en tidigare stroke 
blodförtunnande, men sedan var det 
en fallande skala till Jönköping där 
bara hälften av patienterna fick sådan 
behandling.

kjell asplund menar att det lokala 
ledarskapet med landstingspolitiker, 
högre tjänstemän och verksamhets-
chefer på sjukhusen måste ta på sig 
ansvaret för att utveckla strokevården 
genom att analysera hur de ligger till 
jämfört med resten av landet och vad 
de kan göra för att bli bättre.

– Det viktiga är att man tar del av de 
nationella riktlinjerna och kvalitets-
registrens siffror och funderar på vad 
man behöver göra för att förbättra sig. 
Ibland handlar de om att tillföra re-
surser, andra gånger om att byta chef 
eller att göra utbildningsinsatser. l

”Där man haft svaga ledare, stor personalomsättning 
och många hyrläkare händer inget.”

kjell asplund, ordfö-
rande i riks-Stroke, 
menar att det lokala 

ledarskapet måste ta 
på sig ansvaret att ut-
veckla strokevården. 

Bara 46 år gammal 
fick per Thörnqvist en 

stroke. Han levde ett 
sunt liv och kunde inte 
förställa sig att han ris-
kerade att drabbas. Det 

visade sig att han hade ett 
okänt förmaksflimmer som 

utlöste proppen. Tack vare 
snabb vård har  

han klarat sig bra.  
text åsa bolmstedt | foto anna rut fridholm

StRokE-
laRmEt  

RäDDaDE 
pERS lIV

fortSättninG På näSta uPPSLaG



12 PRIO I VÅRDEN PRIO I VÅRDEN  13

PeRSONpORTRÄTT PeRSONpORTRÄTT

16 miljarder kronor. Så mycket 
kostar de cirka 22 000 personer som 
varje år får sin första stroke. Det kom 
forskare vid Institutet för hälso och 
sjuksvårdsekonomi, IHE, fram till när 
de räknade på vad strokevården kostar 
Sverige varje år. I studien utgick de 
från alla nya strokefall år 2009.
När en person får stroke uppstår 
kostnader på flera nivåer i samhäl
let. I den akuta fasen handlar det om 
ambulans och sjukhusvård. Sedan 

behövs ofta öppenvård med rehabilite
ring och läkemedelsbehandling. En del 
får funktionshinder som gör att de inte 
längre klarar sig själva i vardagen och 
behöver kommunal omsorg, som hem
tjänst eller särskilt boende. Om man 
drabbas av stroke innan pensionen kan 
det också påverka möjligheterna att 
fortsätta arbeta, vilket innebär sjuk
skrivning och produktionsbortfall. 
Varje person som får stroke kostar 
samhället i genomsnitt 741 000 kronor 

kommUNal  
omSoRg  
koStaR  
mESt I  
VÅRDEN

i ett livstidsperspektiv. Förutom dessa 
patienter tillkommer de cirka 8 000 
personer som varje år får sin andra, 
tredje eller fjärde stroke.

dyrast i strokevården är den kommu
nala omsorgen, följt av akut sjukvård och 
nedsatt arbetsförmåga. Det betyder att 
även om den akuta strokevården är dyr, 
innebär varje räddad person stora sam
hällsekonomiska besparingar på sikt. 
Förutom att personen ifråga slipper lida.

Den senaste tiden har ändå kostna
derna för stroke gått ner. 
För de patienter som fick sin första 
stroke 1997 hamnade beloppet på 
833 000 kronor per patient i ett livs
perspektiv. Minskningen beror framför 
allt på att kostnaderna för kommunal 
omsorg har minskat. Förmodligen är 
det en följd av bättre förebyggande 
arbete, akut omhändertagande och 
rehabilitering.
I en annan studie har IHE räknat på 

vad strokeforskningen har bidragit 
med när det gäller minskade kostna
der för samhället och de konstaterar 
att forskning om stroke är värdefullt. 
De senaste 30 åren har den lett till 
förbättrad strokevård som gett ökad 
hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga 
till ett värde motsvarande minst 78 
miljarder kronor. Allra mest har de 
särskilda strokeenheterna på sjukhusen 
där patienterna vårdas under det akuta 
skedet betytt.

N är Per Thörnqvist skulle 
dra upp persiennerna på 
morgonen vill armen inte 

riktigt lyda hjärnan. Kaffefiltret 
slant mellan händerna och när han 
skulle ta en tugga av smörgåsen 
tappade han mackan och hittade 
den inte igen. Han blev irriterad 
och bestämde sig för att lägga sig 
och vila eftersom han kände sig 
onaturligt trött.

Då kom hans fru och undrade 
vad han höll på med. Smörgåsen 
som försvann hängde nämligen i 
mungipan utan att han kände det. 
Ansiktet var delvis förlamat och när 
han skulle svara hörde han att han 
sluddrade.

– Min fru ringde efter ambulans 
direkt. Men jag trodde inte att det 
var något allvarligt. Trots att jag 
hade sett reklam om hur man kän-
ner igen tecken på stroke kunde jag 
inte tänka mig att jag var drabbad. 
Jag var ju bara 46 år och levde ett 
sunt liv med mycket idrott, bra 
matvanor, ingen övervikt och utan 
negativ stress på jobbet, säger Per 
Thörnqvist.

ambulansen kom snabbt, en liten 
stund senare var strokelarm utfär-
dat och Per Thörnqvist på väg till 
sjukhuset i ilfart. Där stod ett team 
med läkare och sjuksköterskor redo 
att ta emot honom. De inledde 
genast flera undersökningar, ställde 
diagnos och påbörjade behandling 
med propplösande.

– Det var väldigt omtumlande 
och då blev jag rädd. Min fru kom 

till sjukhuset och vi pratade och 
grät, men på natten låg jag ensam 
med mina tankar: Kommer jag kun-
na krama mina barn igen? Kommer 
jag kunna jobba? Varför hände det? 
Kommer det hända igen? Jag hade 
inga svar utan allt bara snurrade. 
Jag önskar att någon redan då hade 
kunnat förklara hur allt hängde 
ihop, samtidigt ville jag bara bli 
tröstad och få höra att jag skulle bli 
bra, säger Per Thörnqvist.

några svar fick han ganska snart. På 
sjukhuset upptäckte läkarna att 
han har förmaksflimmer som san-
nolikt orsakade stroken.

– Jag hade ingen aning om att jag 
hade flimmer eller hur länge jag 
har haft det. Jag har aldrig känt av 
det och gör det fortfarande inte. Nu, 
drygt ett halvår efter stroken, håller 
jag på med utredningar för att ta 
reda på hur ofta och mycket jag har 
flimmer, säger han. 

Det gick bra för Per Thörnqvist. 
Efter åtta dagar på sjukhuset fick 
han åka hem. Undersökningar av 
hjärnan visade att han den klarat 
sig bra och att han inte behövde 
långsiktig rehabilitering eller 

hjälpmedel för att klara vardagen. 
I början var han fruktansvärt trött, 
hade problem med känseln och rör-
ligheten i ena armen. Han förlorade 
förmågan att känna smaker och det 
gjorde att han tappade aptiten och 
gick ner mycket i vikt. Men sakta 
men säkert har det förbättrats.

– I början var jag försiktig och tog 
det lugnt. Jag var rädd att det skulle 
hända igen. Men så fort jag blev or-
dinerad att börja träna och fick veta 
att det inte är farligt att bli andfådd 
gick återhämtningen i hjärnan 
snabbt, säger Per Thörnqvist.

efter några månader kunde han 
börja arbeta och gradvis gå upp till 
heltid. Det var möjligt eftersom han 
har en chefstjänst på kontor och en 
arbetsgivare som hjälpte honom 
att anpassa arbetsuppgifterna och 
komma tillbaka i sin egen takt. Ge-
nom jobbet fick han också kontakt 
med en psykolog.

– Det var värdefullt. Det har be-
tytt mycket att ha familj och vänner 
att prata med men jag hade behövt 
träffa en psykolog redan på sjuk-
huset när jag var som räddast. En 
kurator pratade med mig där men 
jag behövde mer stöd, säger han.

I stort är Per Thörnqvist väldigt 
nöjd med strokevården. Han upp-
lever att han blev snabbt och väl 
omhändertagen. Gissningsvis fick 
han propplösande behandling inom 
en timme efter att han började 
känna sig konstig.

– Det är säkert en anledning till 
att det har gått så pass bra. Jag kan 

inte låta bli att fundera på hur 
det hade kunnat gå. Vi hade 
nyligen varit i fjällen och där 
är det långt till sjukhuset. Och 
tänk om min fru inte varit 
hemma och jag lagt mig och 
vilat ett par timmar.

– I efterhand har jag tänkt på 
att det vore bra om man fick se 
även yngre personer i reklam 
och i informationsmaterial. Då 
hade jag kanske reagerat på 
symtomen. Även som drab-
bad skulle det underlätta, jag 
har haft svårt att identifiera 
mig med alla gamla och värre 
drabbade människor, säger Per 
Thörnqvist.

nu, åtta månader efter stro-
ken, känner han sig så gott 
som återställd, det enda som 
händer är att han kan bli trött 
i högljudda sällskap och ibland 
måste dämpa hastigheten i 
talet en aning.

– Jag glömmer faktiskt bort 
stroken mer och mer för varje 
dag och medicinen börjar bli 
en rutin. Jag har förstått att om 
jag äter blodförtunnande så 
är risken att jag drabbas igen 
väldigt liten. Men jag har blivit 
medveten om att livet är flyk-
tigt. Det har gjort att jag blivit 
noggrannare med att ha balans 
mellan arbets- och familjeliv 
och dragit ner mitt engage-
mang i föreningslivet. Hela 
familjen försöker ta tillvara på 
varandra mer. l

”Kommer jag 
kunna krama 
mina barn igen? 
Kommer jag 
kunna jobba?”

Per thörnqvist hade 
ingen aning om att han 

hade förmaksflimmer 
och förhöjd risk för 

stroke.
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HÄSSLeHOLm  BEHANDLAR FLEST HÄSSLeHOLm  BEHANDLAR FLEST

I Hässleholm får var fjärde strokepatient propplösande behandling 
i tid. Tack vare en satsning på modern kommunikationsteknik 
kan en specialist ställa diagnos dygnet runt.
text åsa bolmstedt | foto anders hansson

SpEcIalISt
StällER  
DIagNoS öVER  
INtERNEt
N är en patient i Hässleholm får 

stroke och är på väg in i am-
bulans larmar den mottagan-

de sjuksköterskan läkaren Magnus 
Esbjörnsson, oavsett tid på dygnet 
och oavsett var han befinner sig. Han 
kopplar då upp sig mot sjukhusets 
dator och kollar igenom patientens 
journaler. När patienten kommit 
fram till sjukhuset har han en kort 
telefonkontakt med jourhavande 
läkare och om det behövs kan han 
undersöka patienten via en videolänk 
innan han fattar beslut om propplö-
sande behandling, trombolys. På så 
sätt kan alla strokepatienter bedömas 
av en läkare som är specialiserad på 
stroke och trombolys.

– Stroke drabbar oss dygnet runt, 
året om. Alla patienter har rätt till 
bästa möjliga vård. Det får inte va-
riera beroende på om den läkare som 
för tillfället är i tjänst är van vid att 
ställa diagnos och besluta om propp-
lösande behandling, säger Magnus 
Esbjörnsson. 

Den inställningen har bidragit 
till att Hässleholm är det sjukhus 

i Sverige behandlar störst andel 
strokepatienter med propplösande. 
Enligt Riks-Stroke fick 24,1 procent av 
strokepatienterna under 80 år propp-
lösande 2011, medan tvåan Ljungby 
låg på 17,8 procent.

En förklaring till att Hässleholm 
är så pass framgångsrika är syste-
met med telefon- och videolänk. De 
införde det i en första version redan 
2007, samtidigt som sjukhuset själva 
började med propplösande behand-
ling efter att tidigare ha skickat 
patienterna vidare. 

– Erfarenheten från andra mindre 
sjukhus med få strokepatienter var 
att läkarna inte fick rutin på att 
bedöma när det var lämpligt med 
propplösande. Vi ville inte hamna 
i den fällan utan ville att tjänstgö-
rande läkare alltid ska ha tillgång 
till ett kvalificerat beslutsstöd så att 
man inte behöver avstå behandling 
på grund av osäkerhet, säger Magnus 
Esbjörnsson.

i tre fjärdedelar av fallen räcker 
det med telefonkontakt, men i en 
fjärdedel utnyttjas även videolänken. 
Den gör att Magnus Esbjörnsson kan 
se och prata direkt med patienten 
och exempelvis be personen ifråga att 
utföra vissa rörelser. På så sätt kan 
han upptäcka saker som en mindre 

Magnus esbjörnsson menar att alla  
strokepatienter har rätt att undersökas  
av en specialist. 

via videolänk kan specialist-
läkaren Magnus esbjörnsson 
undersöka strokepatienter utan 
att vara på plats på sjukhuset. 

fortSättninG På näSta uPPSLaG
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SKÅNe FÖREBYGGER STROKEHÄSSLeHOLm  BEHANDLAR FLEST

HUNDRatalS kaN  
SlIppa fÅ StRokE
I Skåne ska fler patienter med förmaksflimmer få behandling för att 
minska risken för stroke. Den nya satsningen är ett samarbete mellan 
Region Skåne och Läkemedelsindustriföreningen, LIF. på sikt kan mel-
lan 300 och 400 patienter om året slippa få stroke.
text åsa bolmstedt 

I höst kommer tjugo offentliga och 
privata vårdcentraler i Region 
Skåne göra en särskild satsning 

på att ge sina patienter med för-
maksflimmer optimal behandling. 
Tillsammans med läkare och sjukskö-
terskor från specialistvården kommer 
flimmerpatienternas journaler att 
granskas för att se hur deras vård ser 
ut och om den kan förbättras.

– Förmaksflimmer är en av de 
största riskfaktorerna för att få stroke. 
Med blodförtunnande behandling 
minskar risken avsevärt, men trots 
det får bara ungefär hälften av patien-
terna sådan behandling. Med den här 
genomgången hoppas vi hitta patien-
ter som inte får adekvat behandling 
och ge dem det, säger Maria Land-
gren, chef för Läkemedelsenheten i 
Region Skåne.

Målet är också att försöka hitta ett 
system för att samla statistik över hur 
många flimmerpatienter som behand-
las med blodförtunnande läkemedel. 
I dagens Öppna jämförelser redovisas 
bara hur många som får det efter en 
stroke.

Satsningen har en budget på två 
och en halv miljoner kronor, där 
Hälso- och sjukvårdsnämnden och 
LIF betalar hälften var, fördelat över 

två år. Till det kommer kostnader 
på ungefär 8 000 kronor per patient 
som tidigare saknat blodförtunnande 
behandling och nu börjar med det.

– Det kan jämföras med att en 
stroke beräknas kosta 741 000 kronor 
per patient, säger Maria Landgren.

de första resultaten ska presenteras i 
en rapport hösten 2014. Därefter kom-
mer effekterna av projektet att fort-
sätta följas genom kvalitetsregistret 
Auricula, där alla patienter som ingår 
i projektet kommer att registreras. 
De vårdcentraler som deltar kommer 
även att utvärdera satsningen genom 
enkäter.

– Om projektet faller väl ut hoppas 
jag att det sprider sig till hela regio-
nen, som ett sätt att höja kvaliteten i 
vården av patienter med förmaksflim-
mer. I Skåne finns uppskattningsvis 
strax över 30 000 patienter med 
flimmer. Om vi kan öka andelen som 
får blodförtunnande till 80 procent 
kommer vi kunna förhindra mellan 
300 och 400 stroke varje år, säger 
Maria Landgren. l

rutinerad läkare på plats kan ha mis-
sat.

– Jag har någon form av kontakt via 
telefon eller länk ungefär varannan 
dag och jag har kopplat upp mig både 
från Tyskland och Spanien, säger han.

En annan förklaring till den höga 
andelen patienter som får propplö-
sande tror Magnus Esbjörnsson är att 
de inte utesluter patienter med kon-
traindikationer som hög ålder eller 
andra samtida sjukdomar för tidigt, 
utan håller ihop vårdkedjan tills en 
specialist utrett alla. Sjukhuset har 
deltagit i en internationell studie 
med 3 000 strokepatienter från tolv 
länder där man dels undersökte om 
det var värt att behandla även patien-
ter över 80 år, dels om det var värt att 
behandla någon senare än fyra och en 
halv timme efter symtom, som är de 
i dag gällande rekommendationerna. 
Resultatet blev att det var värt att 
behandla båda grupperna.

– Det har gjort att vi har en mer 
öppen attityd till att behandla äldre 
patienter, och patienter i alla åldrar 
även om det gått längre tid. Jag tror 
att en sådan attityd och kultur spelar 
roll. Om man har grundinställningen 
att försöka hitta lösningar för att 
behandla så långt som möjligt så 
kommer man att behandla fler, säger 
Magnus Esbjörnsson. 

nu har systemet med telefon- och vi-
deostöd varit igång i sex år. Efter lite 

teknikstrul i början, med till exempel 
omständlig inloggning har det fung-
erat felfritt de senaste tre åren.

– Den här modellen skulle definitivt 
kunna spridas till fler. Min ambition 
är att det ska bli ett regionalt projekt 
med hela Region Skåne i ett första 
steg och senare kanske involvera även 
Region Halland, Blekinge och Krono-
berg, säger Magnus Esbjörnsson.

Han tror att alla sjukhus har poten-
tial att behandla fler patienter med 
propplösande, och att ett rikssnitt på 
20 procent inte borde vara omöjligt. 
Det skulle innebära att dubbelt så 
många patienter som i dag får propp-
lösande.

ansvaret för att jobba mot de nivå-
erna ligger på regional nivå, menar 
Magnus Esbjörnsson. Det måste 
finnas ett politiskt stöd genom ett 
tydligt uppdrag från politikerna så att 
patienterna alltid får en jämlik och 
god vård. Det ska inte spela någon 
roll vilken tid på dygnet eller till 
vilket sjukhus de kommer.

– Hittills har jag inte fått någon 
ersättning för att vara i ständig 
beredskap men satt upp jourtid när 
jag varit aktivt uppkopplad. Om man 
sprider den här modellen behöver 
man förmodligen ha en traditionell 
beredskapsersättning. Samtidigt ska 
man komma ihåg att om vi kan öka 
andelen patienter som behandlas 
så kommer vi vinna väldigt mycket, 

både för patientens livskvalitet och 
för sjukhusens ekonomi i och med 
att rehabilitering efter stroke kostar 
mycket, säger Magnus Esbjörnsson.

han hade inte riktigt väntat sig att de 
skulle kunna behandla en så stor 
andel som de gör i dag, så pass kort 
efter att de infört modellen men är 
glad att det fungerar. Hans erfarenhet 
är att besluten som fattas på distans 
är säkra.

– Om något hade vi kunnat be-
handla ännu fler. l

”Stroke drabbar oss dygnet runt, året om.  
Alla patienter har rätt till bästa möjliga vård.”

Magnus esbjörnsson har kopplat upp sig när han varit på konferens utomlands. varannan dag har han någon form av kontakt. 

Maria Landgren, chef för Läkemedelsenheten 
i region Skåne, vill att vårdcentralerna ska 
optimera behandlingen av patienter med 
förmaksflimmer.fakta: SIffRoR

l  I Hässleholm fick 24,1 procent 
av patienterna mellan 18 och 80 
år och som var ADLobereoen
de* före insjuknadent trombolys 
2011. 

l  7 av 70 sjukhus behandlade 
minst 15 procent, vilket är hög 
målnivå.

l  23 av 70 behandlade mellan 
10 och 14,9 procent, vilket är 
måttlig målnivå. Riksgenomsnit
tet var 10,3 procent. Det sjukhus 
som behandlade lägst andel 
hamnade på 2 procent. 

l  ADLoberoende innebär att per
sonen klarar sig själv i vardagen. 

KäLLA: RIKSSTROKE 2011

fakta: föRmakSflImmER ocH StRokE
l  Ungefär 300 000 personer i Sverige har förmaksflimmer, 

enligt svensk forskning.

l  Förmaksflimmer ökar risken för stroke med mellan 4 och 10 
procent per år beroende på hur många övriga riskfaktorer 
personen ifråga har.

l  Riskfaktorer är bland annat: äldre än 65 år, högt blodtryck, 
diabetes, kärlsjukdom och hjärtsvikt.

KäLLA: HäLSO OCH SJUKVÅRDSNäMNDEN I REGION SKÅNE
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UmeÅ ÄR SNABBAST UmeÅ ÄR SNABBAST

”alla kaN
U nder ett par år fick alla 

strokepatienter som kom till 
Norrlands universitetssjukhus 

i Umeå ett tidtagarur runt halsen. På 
så sätt kunde personalen se exakt hur 
lång tid det tog tills patienten fick 
propplösande läkemedel. Tidtagaru-
ret var ett hjälpmedel i ett flera år 
långt arbete med att förkorta tiden 
mellan ankomst och behandling, eller 
”dörr till nål” som det kallas.

redan i samband med att de propplö-
sande läkemedlen kom för ungefär 
tio år sedan började personalen som 
mötte strokepatienterna intressera 
sig för hur de kunde snabba på vård-
kejdan. 2007 startade de ett struktu-
rerat utvecklingsarbete med fokus på 
att vidareutbilda läkare och sjukskö-
terskor, samt analysera hur lång tid 

varje moment i 
vårdkedjan inne 
på sjukhuset 
tog, till exempel 
att blanda medi-
cin eller flytta 
patienten från 
en avdelning till 
en annan. 2010 
föreslog ambu-
lanspersonalen 
att strokepatien-
ter ska köras di-
rekt till röntgen, 
i stället för via akuten.

– Genom utbildning fick läkarna 
bättre förutsättningar för att fatta 
snabba och välgrundade beslut. Erfa-
renheter från Finland visade att det 
var tidseffektivt att ge propplösande 
direkt på röntgenavdelningen så det 

började vi med. För att få överblick 
och hålla ihop vårdkedjan införde 
vi en strokekoordinator och vissa 
sjuksköterskor vidareutbildade sig 
till trombolyssjuksköterskor, säger 
Anna Sjöström, som är strokeläkare, 
överläkare i neurologi och utbild-
ningsansvarig.

nu när en patient får stroke utfärdas 
ett ”rädda hjärnan-larm”. Det innebär 
bland annat att ambulanspersonalen 
ringer till den läkare som är trom-
bolysbakjour. Över telefon går de 
igenom patientens tillstånd och kon-
trollerar journaler. Målet är att den 
enda undersökning som återstår när 
ambulansen är framme vid sjukhuset 
är skiktröntgen av hjärnan för att se 
om det är en propp eller blödning. 
Ambulansen kör direkt till röntgen, 

och dit kommer även två sjukskö-
terskor från strokeenheten med en 
särskild ryggsäck med trombolysme-
diciner. Om det är en propp börjar de 
direkt ge propplösande via dropp.

– Rekordet ligger på åtta minuter, 
”dörr till nål”. Så snabbt kan det gå 
när symtomen på stroke är tydliga 
och patienten inte har några andra 
sjukdomar, säger Anna Sjöström. 

mediantiden har sjunkit från cirka en 
timme till en knapp halvtimme. Störst 
effekt fick de när ambulansen började 
köra direkt till röntgen, men även 
effektiviseringen av vårdkedjans olika 
moment inne på sjukhuset har kapat 
någon minut här och någon där.

I Umeå har förändringarna vuxit 
fram underifrån. Initiativet kommer 
från personalen och det har inte 

funnits några särskilda resurser för 
utvecklingsarbetet. När de började 
var det lite av ett pionjärarbete, men 
nu när kunskapen finns tror Anna 
Sjöström att det skulle vara till stor 
hjälp för andra sjukhus om politi-
ker eller verksamhetschefen tar sitt 
ansvar och fattar beslut, avsätter tid 
och pengar.

– Alla sjukhus borde kunna komma 
ner på tider runt en halvtimme. Att 
bestämma sig för att ambulansen 
ska åka direkt till röntgen och att ge 
propplösande där borde inte vara nå-
got problem. Det som kan vara svårt 
är att få rutin på att snabbt bedöma 
vilka patienter som ska ha propplö-
sande, särskilt på mindre sjukhus 
med få patienter. Då kan en lösning 
vara att flera sjukhus går ihop om en 
gemensam strokebakjour, säger hon.

Trots framstegen de senaste åren 
slår sig Norrlands universitets-
sjukhus inte till ro. Att nå hit har 
inneburit ett omfattande arbete med 
möten, revideringar, uppföljningar 
och spridning av nya kunskaper till 
alla delar i organisationen. Om och 
om igen. Förbättringsarbetet pågår 
fortfarande. All ny personal utbildas 
och varje patient följs upp utifrån ett 
tidsperspektiv.

– det tog ett par år innan allt satte 
sig. I början blev alla lite stressade av 
fokuseringen på tid, men sedan ökade 
motivationen i takt med att vi blev 
duktigare och duktigare. Nu behöver 
vi inte tidtagaruret längre, utan alla 
vet hur lång tid varje moment får 
ta. Det räcker att kasta en blick på 
klockan. l

klaRa EN HalVtImmE”

fakta: DöRR tIll NÅl-tID
l  Umeå var snabbast i landet på att trombo

lysera patienter med en mediantid på 27 
minuter 2011.

l Genomsnittet i riket var 64 minuter.
l  Det sjukhus som var långsammast tog 118 

minuter på sig.
KäLLA: RIKSSTROKE 2011

Det är mediantiden från att en patient 
med stroke anländer till sjukhuset i Umeå 
tills behandling med propplösande medi-
cin påbörjas. Det är snabbast i landet.
text åsa bolmstedt | foto jan alfredsson

27 minuter. 

anna Sjöström, 
överläkare i neurologi, 
och hennes kollegor 
har kapat dörr till nål-
tiden genom att effek-
tivisera vårdkedjan.

när strokelarmet går 
tar sjuksköterskorna 
ellenor karlsson och 
erika Strålberg med 
trombolysväskan till 
röntgenavdelningen 
för att kunna påbörja 
behandling så snabbt 
som möjligt.



framtiden handlar om flimmer

Under årets Almedalsvecka samlades företrädare från 
hälso- och sjukvården, politiken, universitet och patientorganisationer  

för att diskutera hur man kan minska risken för stroke.
text elisabet olander & johan sonesson S

H
U

TT
ER

S
TO

C
K

SAMTAL I  aLmeDaLeN

E n av de viktigaste åtgärderna 
är att behandla personer med 

förmaksflimmer med blodförtun-
nande läkemedel, så kallad anti-
koagulationsbehandling. Det var 
experterna överens om vid Boehring-
er Ingelheims rundabordssamtal i 
Almedalen. 

Förmaksflimmer ökar risken för 
stroke i och med att flimret bland 
annat kan göra att blodproppar 
bildas. I Sverige räknar man med att 
ungefär 300 000 personer har känt 
eller okänt flimmer, och varje år får 
cirka 6 000 stroke på grund av det.

För att förbättra det strokeföre-
byggande arbetet föreslog deltagar-
na samordning på nationell nivå för 
att sprida kunskap om sambandet 
mellan flimmer och stroke i hälso- 
och sjukvården. Dessutom vill de se 
fortsatt forskning om screeningpro-
gram där man försöker identifiera 
dem som har flimmer utan att 
själva veta om det.

– Vården måste vara kunskaps-
styrd. Även allmänheten behöver 
ökad kunskap om sambandet mel-
lan flimmer och stroke, sammanfat-
tade moderatorn Gösta Andersson, 
regionsamordnare vid landstinget i 
Dalarna.

när flimret är känt behöver fler få 
tillgång till förebyggande behand-
ling. 

– Nio av tio borde få en bedöm-
ning angående blodförtunnande 
behandling, men tyvärr är det bara 
42 procent som får sådan behand-
ling, säger Tord Juhlin, överläkare 
på flimmermottagningen på Skånes 
universitetssjukhus i Malmö.

Lars-Åke Levin, professor i hälso-
ekonomi vid Linköpings universitet, 
berättade att antikoagulationsbe-
handling är en av de mest kostnads-
effektiva behandlingarna som finns 
i och med att varje stroke beräknas 
kosta över 700 000 kronor.

– Hälsokontroller för friska indivi-
der är kostnadseffektivt. Screening 
i sig kostar pengar, men är effektivt 
ur kostnadssynpunkt. Dessutom 
slipper många personer det lidande 
som en stroke medför, konklude-
rade Gösta Andersson.

medverkande i rundabordssamtalet: 
Gösta Andersson, regionsamord-
nare vid landstinget i Dalarna, Kicki 
Fjellström, Hjärt- och lungsjukas 
riksförbund, Tord Juhlin, överläkare 
på flimmermottagningen på Skånes 
universitetssjukhus i Malmö, Maria 
Landgren, läkemedelschef Region 
Skåne, Lars-Åke Levin, professor i 
hälsoekonomi vid Linköpings uni-
versitet, Lars Joakim Lundqvist, bi-
trädande hälso- och sjukvårdslands-
tingsråd (M) i Stockholm, Birgitta 
Södertun, regionråd (KD) i Skåne, 
Barbro Westerholm, riksdagsleda-
mot (FP) och Henrik Yngvesson, 
landstingspolitiker (M) i Kalmar. l

Läs mer om förmaksflimmer i Prio # 2/2012


