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• 1994 startade 1-åriga strokekompetensutbildningen

• Mål att
• höja kvaliteten på strokevården för alla som arbetar 

med personer som fått stroke

• stimulera intresse och kunskapsutveckling för alla 
som arbetar med personer som fått stroke

Mona Britton Strokeläkare 
och initiativtagare till Stroke-
kompetensutbildningen 1994

Strokekompetensutbildning STROKE-Riksförbundet
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• Ger ramar för innehållet

• Utbildningen ska ges under minst ett år och teori ska 
varvas med praktik

Krav för kompetensbevis

• Minst 80 % närvaro i alla moment

• Minst 70 % av frågorna på teoretiskt prov

• Arbetat minst ett år praktiskt i strokevård 

STROKE-Riksförbundet och webb-SKU om utbildningen
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Oroande utveckling!

Data från STROKE-Riksförbundet
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Oroande utveckling!

Riksstroke strukturdatarapport
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Ett teamarbete
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• Jämlik GOD strokekompetens inom strokevård i hela landet 
• genom att underlätta för team i vårdkedjan genomföra utbildningen

• Säkerställa kvalitén
• Både teoretiska och praktiska delarna

• bl a enhetligt material och examination.

• Öka andelen som genomgår strokekompetensutbildning och 
erhåller strokekompetensbevis (”strokenål”)
• genom att öka tillgängligheten till de teoretiska delarna

• genom att underlätta genomförande lokalt

Målsättning
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• Filmade föreläsningar (70 st)
• Varav 11 filmer om förflyttningar

• Genomsnittlig längd på filmerna 9 min

• Kunskapstest i anslutning till filmade FL
• Kopplade till varje modul

• Quiz (flervalsfrågor)

• Förberedelse inför teamträffarna

• 4 teamträffar där innehållet bearbetas

• Slutexamination
• Teoridelen, individuell

• Slumpade quiz (flervalsfrågor, frågebank 160 frågor)

• Övergripande frågor vid teamträff (frågebank med 23 frågor)

• Gruppexamination med case (bank med case för alla tre inriktningarna)

Rekommenderat upplägg
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Kunskapstest (i anslutning till streamade filmerna) 

- exempel

• Spasticitet – ett av nedanstående är rätt, vilket?

a) Mindre än 10 % av alla som drabbas av stroke utvecklar spasticitet

b) Cirka en tredjedel av alla som drabbas utvecklar spasticitet

c) 80 % av alla som drabbas utvecklar spasticitet
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• Filmade föreläsningar (70 st)
• Varav 11 filmer om förflyttningar

• Genomsnittlig längd på filmerna 9 min

• Kunskapstest
• Kopplade till varje modul

• Quiz (flervalsfrågor)

• Förberedelse inför teamträffarna

• 4 teamträffar där innehållet bearbetas

• Slutexamination
• Teoridelen, individuell

• Slumpade quiz (flervalsfrågor, frågebank 160 frågor)

• Övergripande frågor vid teamträff (frågebank med 23 frågor)

• Gruppexamination med case (bank med case för alla tre inriktningarna)

Rekommenderat upplägg
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Slutexamination (slumpade quiz-frågor) 
- exempel

• Av följande påståenden är ett korrekt?

Välj ett alternativ

a) Nationella riktlinjer är ett heltäckande vårdprogram

b) Nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om val av 
behandling på individnivå

c) Nationella riktlinjer är stöd för att fatta beslut om resurser inom 

hälso- och sjukvården
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Individuell examination - exempel

• Strokevård ska bedrivas av ett multidisciplinärt team. Vad 
är det och vad innebär det arbetssättet?

• Varför finns det tidsgränser inom vilka det är möjligt att ge 
reperfusionsbehandling?

• Vad är X, vad innebär det för patienten och hur påverkar 
det i vårdsituationer?

• Ange minst en viktig skillnad mellan insatser som ges enligt 
SoL och HSL.
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Gruppexamination - exempel
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Nulägesrapport - Resultat

Start 
2018

Våren 
2019

Nu 
2019
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Nulägesrapport - Resultat

• 80 orter

• Antal användare totalt: 1300

• Lokalt utbildningsansvariga: 197

• Antal examinerade: 95
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• Handledning

• Inbjudningar för träffarna

• Instruktioner för träffarna

• Frågebank för individuell slutexamination

• Patientfall för slutexamination gruppvis

• Rapporteringsunderlag

Material för lokalt ansvarig utbildare
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• Filmer med fakta

• Quizz-frågor som kunskapsstöd, formativt

• Individuell examination innan sista träff

Demonstration av plattformen...
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Utmaning för framtiden

Utmana 
strokeenheterna 
om antal 
utbildade!
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Antar ni utmaningen?
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www.webbsku.se

Hur kommer man igång

Lokalt utbildningsansvarig
Vill du bli lokalt utbildningsansvarig maila per.andersson@umu.se och 
skriv namn och din arbetsplats så får du tillgång till lärplattformen där 
också information om hur du leder en utbildning lokalt finns samlad.

Demosajt
På demosajten finns tillgång till alla filmer men inga quiz, 
eller examinationsfrågor. 

http://www.webbsku.se/
mailto:per.andersson@umu.se

