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Vad ska vi prata om?
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•Bakgrund nationella riktlinjer

•Nationella riktlinjer för vård vid stroke

•Centrala rekommendation – rehab

•Ekonomiska och organisatoriska 

konsekvenser

•Pågående arbete på Socialstyrelsen



Varför nationella riktlinjer?

•God vård och 

omsorg på lika villkor

•Använda resurser 

effektivt

•Utveckling och 

uppföljning av kvalitet
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Vad är nationella riktlinjer?

• Underlag för prioriteringar och resursfördelning

inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

• Rekommendationer  på gruppnivå om vilken 

åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd. 

• Säger inte vem som ska utföra 

• Visar på nytta och risk utifrån bästa tillgängliga 

kunskap

• Utgör vägledning för vårdgivare och är inte bindande,

lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till 

patienter i enskilda fall kan avvika från riktlinjerna

• Indikatorer och målnivåer för att följa upp 

rekommendationer, jämföra resultat och initiera 

förbättringar.

2019-11-25



Vad används nationella riktlinjer till?

Exempel på användningsområden: 

• beslut om resursfördelning inom 

och mellan olika grupper och verksamheter 

• beslut om verksamhetsplanering 

• beslut om verksamheternas organisation

• beslut om regionala och lokala vårdprogram.

Ta fram

vårdprogram Förbättra en

verksamhet

Fördela

resurser
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Vilka frågeställningar lyfts?

Fokusera på frågeställningar där behovet av vägledning är som 

störst:

• praxisskillnader i landet (ex regionala, kön, socioekonomi)

• kontroversiella frågor som rör många (exempelvis behandling 

som professionen har olika uppfattning om) 

• etiska dilemman (ex riskfyllda behandlingar, utsatta grupper)

• tveksam kostnadseffektivitet (höga kostnader och tveksamhet 

om nytta)

• nya metoder

• behov av utmönstring – skadliga eller ineffektiva metoder
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Socialstyrelsens modell för att 

utveckla god hälsa, vård och omsorg
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Vad är en indikator? 
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• Belyser ett område som är viktigt för verksamheten att förbättra 

och speglar någon dimension av kvalitet, resultat, produktivitet 

eller effektivitet 

• Verktyg för att kunna följa kvaliteten i vården och omsorgen på 

lokal, regional och nationell nivå

Indikatorer i nationella riktlinjer

• Indikatorer som speglar centrala rekommendationerna 

– Åtgärder som bör implementeras 

– Åtgärder som bedöms vara icke-göra men som fortfarande används 

dvs som bör fasas ut

• Övergripande indikatorer samt resultatmått



Vad är en nationell målnivå?

• Anger den eftersträvansvärda nivån för hälso- och sjukvården att 

arbeta mot

• Kan exempelvis ange hur stor andel i en patientgrupp som bör få 

viss behandling

• Bör ej förväxlas med behandlingsmål



UTVÄRDE-

RING

MÅL-

NIVÅER
INDIKATORER

FÖRBEREDELSER 

& AVGRÄNSNING

KUNSKAPS-

UNDERLAG
PRIORITERING REMISS-

VERSION

SLUT-

VERSION

REVIDE-

RING
FÖRVALT-

NING

Riktlinjeprocessen

Formulera 

frågeställningar

• Tillstånds- och 

Åtgärdspar

Samla bästa 

tillgängliga 

Kunskap

• Vetenskapligt 

stöd

• Beprövad 

erfarenhet

Prioritera

• Tillståndets 

svårighetsgrad

• Åtgärdens 

effekt/patient

nytta

• Kostnadseffekt

ivitet

Stöd för styrning och ledning

• Centrala 

rekommendationer 

• Ekonomiska och 

organisatoriska 

konsekvenser

• Indikatorer
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Prioritering

Rekommendation

Åtgärdens 
effekt

Tillståndets 
svårighets-

grad

Kostnads-

effektivitet

Prioritering görs 

på gruppnivå
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Tre typer av rekommendationer

Hög prioritet (1) ges åtgärder

– vid allvarliga tillstånd och stort behov

– med stor nytta 

– med låg kostnad per effekt

Låg prioritet (10) ges åtgärder

– med liten nytta i förhållande till kostnaden

– där det vetenskapliga stödet är begränsat och där det finns andra 

alternativ med bättre effekt eller starkare vetenskapligt stöd

Icke-göra - Åtgärder som inte bör erbjuda alls

FoU - Åtgärder som endast bör erbjuda inom ramen för forskning och utveckling

i form av systematisk utvärdering
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Reviderade riktlinjer 2018 - Stroke

• Riktlinjer med lång historia

• Avgränsning – tydligare fokus på vägledning till 

beslutsfattare

• Nationell utvärdering 2011

• Färre frågeställningar

• Utökad samverkan med patientföreträdare
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Prioritering och rekommendation
25 externa experter, patientföreträdare

Indikatorer
4 externa experter och projektledare, Socialstyrelsen

Projektledning
4 experter

Projektledare och vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen

Kunskapsunderlag
SBU (och Socialstyrelsen), 10-15 externa experter, konsensuspanel (140 pers) 

Projektorganisation



Prioriteringsgruppen

Norra
Barbro Juuso, sjuksköterska
Mai Mattsson, geriatrik
Maria Ribom, fysioterapeut

Uppsala-Örebro
Marie Bergsten, fysioterapeut
Monica Blom Johansson, logoped
Örjan Nordmark, internmedicin

Västra Götaland
Claes Gustafsson, internmedicin
Elisabeth Åkerlund, neuropsykolog
Eric Bertholds, internmedicin
Lars Rosengren, neurologi
Ulf Lindblad, allmänmedicin

Stockholm/Gotland
Claes Martin, neurologi
Ulf Hedin, kärlkirurgi

Södra
Carina Byrlén Roos, MAS
Per Undrén, neuroradiologi
Peter Thomasson-Sommer, neurologi

Vicki Malmberg, arbetsterapeut

Sydöstra
Andreas Hurve, internmedicin
Margarita Callander, neurologi
Patrick Vigren, neurokirurgi

Patientföreträdare
Ann Ander, Afasiförbundet
Roger Lindahl, Neuroförbundet
Sven Andréasson, STROKE-riksförbundet
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Reviderade nationella riktlinjer för 

vård vid stroke

• Ca 110 rekommendationer

• Områden i riktlinjerna:  

• Primärprevention (6)

• Insatser före ankomst till sjukhus (8)

• Diagnostik (9)

• Behandling i akutskedet (18)

• Akut omhändertagande (14)

• Rehabiliteringsinsatser – tidig och sen fas (36)

• Uppföljning och sekundärprevention (12).
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Centrala rekommendationer inom 

fyra områden
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I. Akuta insatser och 

behandling

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas

IV. Uppföljning

II. Akut vård 

Centrala rekommendationer är de rekommendationer som 

Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga för hälso- och sjukvården 

ur ett styr- och ledningsperspektiv.



Teamrehabilitering 

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda multidisciplinär teambaserad strokerehabilitering i sluten vård till 
personer med måttlig till svår stroke som har stort kvarvarande 
rehabiliteringsbehov samt kvarstående omvårdnadsbehov, direkt efter vård på 
strokeenhet (prioritet 2) 

• erbjuda tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, där ett 

multidisciplinärt stroketeam både koordinerar utskrivning och utför rehabilitering i 
hemmiljön, till personer med lindrig till måttlig stroke (prioritet 2). 

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall

• erbjuda tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, där ett 

multidisciplinärt stroketeam koordinerar utskrivningen men där fortsatt 
rehabilitering i hemmiljön utförs av kommunen eller primärvården, till personer 
med lindrig till måttlig stroke (prioritet 9).

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Uppgiftsspecifik träning

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda ADL-träning i hemmet efter utskrivning till personer med nedsatt ADL-
förmåga efter stroke (prioritet 3)

• erbjuda uppgiftsspecifik gångträning till personer med nedsatt gångförmåga 
efter stroke (prioritet 3).

• erbjuda uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorisk förmåga efter 
stroke (prioritet 3). 

Hälso- och sjukvården kan 

• erbjuda uppgiftsspecifik träning till personer med stroke mer än ett år efter 
insjuknandet (prioritet 4).

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Modifierad CI-terapi

Rekommendation

Hälso- och sjukvården kan 

• erbjuda modifierad CI-terapi till personer som har nedsatt motorik i arm 

och hand med viss rörlighet i handled och fingrar efter stroke (prioritet 4).

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Botulinumtoxin

Rekommendation

Hälso- och sjukvården kan 

• erbjuda behandling med botulinumtoxin i kombination med andra 

rehabiliteringsåtgärder (såsom arbetsterapi, fysioterapi eller ortoser) 

till personer med spasticitet som orsakar problem efter stroke 

(prioritet 4).

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Afasibehandling

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda intensiv språklig träning (minst 4 timmar i veckan) till personer 

som har afasi efter stroke (prioritet 3) 

• erbjuda kommunikationspartnerträning för närstående till personer som 
har afasi efter stroke (prioritet 3). 

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Behandling vid nedsatt

kognition

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda träning i att använda kompensatoriska tekniker till personer 

med nedsatt minne efter stroke (prioritet 3)

• erbjuda träning i kompensatoriska tekniker för att öka 

problemlösningsförmågan till personer med nedsatt 

problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke (prioritet 
3). 

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Samtalsstöd

Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda samtalsstöd till personer med emotionella och psykiska 

reaktioner efter en stroke (prioritet 3). 

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas
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Centrala rekommendationer inom 

fyra områden
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I. Akuta insatser och 

behandling

III. Rehabilitering i tidig 

och sen fas

IV. Uppföljning

II. Akut vård 



Strukturerad uppföljning

Vid den strukturerade uppföljningen görs en bedömning av

sekundärpreventiva åtgärder, nytillkomna eller förändrade symtom, munhälsa, förändrad 
livssituation, funktionsförmåga, aktivitetsförmåga, behov av rehabiliteringsinsatser (inkl. 
stöd till arbetsåtergång) samt hjälpmedel, lämplighet som bilförare och jägare, 
patientens och närståendes tillfredsställelse med befintlig vård och rehabilitering.

Tillgång till alla kompetenser i multidisciplinärt team – läkare, sjuksköterska, 

fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped samt v.b. dietist och psykolog. 

Första återbesöket inom 3–6 månader (stroke) eller 1–3 månader (TIA). 

Ytterligare uppföljningstillfällen individanpassas efter aktuellt behov.
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IV. Uppföljning

Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda strukturerad uppföljning (där personal med rätt kompetens 

finns tillgänglig och där återbesökens innehåll och frekvens bestäms av 

patientens behov) i öppen vård till personer med stroke eller TIA 

(prioritet 2).



Ekonomiska och organisatoriska 

konsekvenser

• En bedömning av hur de centrala rekommendationerna 

kommer att påverka organisation, personalresurser, 

resursåtgång och kostnader för hela riket (Obs! kan skilja sig 

mot enskilda regioner)

• Bedömningen utgår från en bild av hur vården bedrivs generellt 

på nationell nivå just då som analysen görs 

• Kostnadsberäkningarna saknar i dagsläget exakta siffror och 

volymer hur många som bör får vissa åtgärder – baseras därför 

på konsensus bland experter och skattningar, vilket skapar viss 

osäkerhet

• Trots detta kan det ge stöd och underlag åt huvudmännen

• Lokala analyser vad rekommendationerna innebär för 

respektive region och rehab-område behövs

2019-11-25 Nationella riktlinjer för vård vid stroke 27



Sammanfattning av konsekvens-

beräkning
• rekommendationerna innebär generellt ökade kostnader för hälso- och 

sjukvården

• förväntas vara bestående på längre sikt

• besparingar återfinns inom socialtjänstens verksamhet (hemtjänst och särskilda 
boenden) och i samhället

• stora regionala skillnader i utförande - konsekvenserna kan därför bli både större 
och mindre på lokal nivå

• sannolikt behov av kompetensförstärkning, särskilt inom rehabilitering

• implementera av de centrala rekommendationerna innebär ökat personalbehov:

- 213 200 arbetstimmar hos arbetsterapeut eller fysioterapeut, 88 200 arbetstimmar 
hos logoped och 63 800 arbetstimmar hos psykolog.

• andra organisatoriska konsekvenser är bl.a införande av rutiner för strukturerad 
uppföljning
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Förvaltning av nationella 

riktlinjer genom översyn
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• Säkerställa aktualitet hos ett urval 

rekommendationerna

• Fåtal frågeställningar

• Uppdateringar vid behov

• Fåtal nya frågeställningar

• Första översyn för strokeriktlinjerna pågår –

publicering 15 januari

• Större revidering sker efter några översyner



Rehab i översynsarbetet
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• Kvarstående dysfagi efter stroke - Sensorimotorisk träning med 

munskärm

• Kvarstående dysfagi efter stroke - Elektrisk stimulering

• Nedsatt gångförmåga, måttlig till uttalad, efter stroke -

Elektromekanisk gångträning (robotträning) i kombination med 

annan fysioterapi

• Nedsatt rörelseförmåga i arm och hand, måttligt uttalad, efter stroke 

- Elektromekanisk arm- eller handträning (robotträning) i kombination 

med annan träning

• Stroke - Praktisk handledning och träning för närstående



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


