
       Revisionsrapport 

 

 

   

 

Granskning av rehabilitering 
inom strokesjukvården 

 

Region Jönköpings län 

 

Projektledare: Louise Tornhagen 

Projektmedarbetare: Cornelia Pethrus 



 

1 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte och revisionsfråga 3 

Revisionskriterier 4 

Kontrollmål 4 

Avgränsning och metod 4 

Organisering 5 

Iakttagelser och 
bedömningar 6 

Finns det tydligt utformat gränssnitt i form av ansvar och roller mellan specialiserad vård, primärvård och övriga 
vårdnivåer? 6 

Iakttagelser 6 

Bedömning 8 

Finns det en individuell rehabiliteringsplan vid utskrivning från slutenvården? 8 

Iakttagelser 8 

Bedömning 10 

Följs och analyseras kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistret? 10 

Iakttagelser 10 

Bedömning 11 

Finns det en följsamhet till de nationella riktlinjerna vad gäller rehabilitering efter stroke? 11 

Iakttagelser 12 

Bedömning 15 

Genomförs en strukturerad uppföljning i öppen vård till personer med stroke i enlighet med nationella riktlinjer?
 15 

Iakttagelser 15 

Bedömning 16 

Revisionell bedömning 17 

Bedömningar mot kontrollmål 17 

Rekommendationer 19 

Bilaga 1 20 



 

2 
 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län genomfört en 
granskning av om nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställer en ändamålsenlig 
rehabilitering inom strokesjukvården. 

Revisionsfrågan som ska besvaras är:Säkerställer Nämnden för folkhälsa och sjukvård en 
ändamålsenlig rehabilitering inom strokesjukvården? 

Efter genomförd revision och genomgång och bedömning av samtliga kontrollmål gör vi den 
samlade revisionella bedömningen att Nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis har säkerställt 
en ändamålsenlig rehabilitering inom strokesjukvården. 

Finns det tydligt utformat gränssnitt i form av ansvar och roller mellan specialiserad vård, 
primärvård och övriga vårdnivåer? 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

Finns det en individuell rehabiliteringsplan vid utskrivning från slutenvården? 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt 
 
Följs och analyseras kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistret? 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

Finns det en följsamhet till de nationella riktlinjerna vad gäller rehabilitering efter stroke? 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

Genomförs en strukturerad uppföljning i öppen vård till personer med stroke i enlighet 
med nationella riktlinjer? 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 

Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer: 

- Säkerställ att alla patienter som insjuknat i stroke omfattas av en uppföljning i 
öppenvården. 

- Säkerställ att arbetet med att implementera gemensamma individuella 
rehabiliteringsplaner fortgår.  
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Av de nationella riktlinjerna för stroke framgår att rehabiliteringen startar tidigt efter insjuknandet i 
stroke för att förhindra komplikationer och öka förutsättningarna för återhämtning. Initialt sker 
rehabiliteringen på en strokeenhet där all personal har särskild kunskap om stroke. Efter 
strokeenheten är många patienter i behov av fortsatt rehabilitering, antingen i öppen eller i sluten 
vård beroende på graden av funktionsnedsättningar. För en del personer med lindriga till måttliga 
funktionsnedsättningar efter stroke är det aktuellt med rehabilitering i hemmiljö efter tidig 
utskrivning. En del personer som har kvarvarande fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar är 
i behov av återkommande multidisciplinär teamrehabilitering, medan det för andra räcker med mer 
specifika rehabiliteringsinsatser. Den individuella rehabiliteringsplanen (där personens 
funktionsnedsättningar, problem i aktivitet och delaktighet, mål och behov av åtgärder 
sammanfattas) ger en god vägledning till var den fortsatta rehabiliteringen bör ske. Av de 
nationella riktlinjerna framgår att hälso- och sjukvården bör erbjuda: 

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

• 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. 

• uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorik, gångförmåga eller ADL-
förmåga efter stroke (prioritet 3). 

• strukturerad uppföljning i öppen vård till personer med stroke eller TIA. 

Av socialstyrelsens uppföljning av de nationella riktlinjerna framgår bland annat att rehabiliteringen 
i tidig fas efter stroke kan förbättras genom att i högre utsträckning erbjuda tidig understödd 
utskrivning till hemmet med multidisciplinärt stroketeam till personer med lindrig till måttlig stroke. 
Regioner behöver se till att denna rehabiliteringsform har en tydlig struktur och ett bestämt 
innehåll. I en senare fas finns utrymme för bättre samordning av regionernas och kommunernas 
insatser med ett gemensamt vårdprogram för stroke och tillhörande rutiner, och ge tillgång till 
multidisciplinärt team med strokekompetens i hela vårdkedjan. 

Av uppgifter från Väntetider i vården framgår att patienter i Jönköpings län är mindre nöjda med 
rehabilitering än riksgenomsnittet. Vidare visar uppgifter på att fler patienter i länet har en nedsatt 
funktionsförmåga (ADL-beroende) efter stroke i jämförelse med riket.  

Mot bakgrund av ovan har revisorerna i Region Jönköpings län uppmärksammat detta i sin 
riskanalys och beslutat sig för att genomföra en granskning av hur regionen arbetar med 
rehabilitering inom strokevården. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att ge underlag för en bedömning om Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård säkerställer en ändamålsenlig rehabilitering inom strokesjukvården. 

Inom ramen för granskningen ska följande revisionsfråga besvaras: Säkerställer Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård en ändamålsenlig rehabilitering inom strokesjukvården? 



 

4 
 

1.3. Revisionskriterier 

• Hälso- och sjukvårdslagen 

• Socialstyrelsens föreskrift - Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården 

• Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvården 

• Budget med verksamhetsplan 2019 

1.4. Kontrollmål 

Följande kontrollmål bildar underlag för bedömning: 

• Finns det tydligt utformat gränssnitt i form av ansvar och roller mellan specialiserad vård, 
primärvård och övriga vårdnivåer? 

• Finns det en individuell rehabiliteringsplan vid utskrivning från slutenvården? 

• Följs och analyseras kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistret? 

• Finns det en följsamhet till de nationella riktlinjerna vad gäller rehabilitering efter stroke? 

• Genomförs en strukturerad uppföljning i öppen vård till personer med stroke i enlighet 
med nationella riktlinjer? 

1.5. Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till rehabilitering efter stroke inom Region Jönköpings län. Synpunkter 
om rehabilitering och gränssnitt inhämtas från ett urval kommuner. 

Granskningen genomförs genom intervjuer, dokumentstudier och enkätundersökning. 

Intervjuer har genomförts med: 

● Företrädare från två vårdcentraler i länet 
● Företrädare från Jönköpings kommun, Eksjö kommun och Nässjö kommun 
● Företrädare från område medicinsk vård medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov 
● Företrädare från område medicinsk vård medicinkliniken Värnamo Sjukhus 
● Sjukvårdsdirektör medicinsk vård 
● Sjukvårdsdirektör psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
● Tillförordnad direktör Vårdcentralerna Bra Liv 

Inom ramen för granskningen har en enkätundersökning genomförts riktat till verksamhetschefer 
för samtliga vårdcentraler i länet. Resultatet av enkätundersökningen redovisas under respektive 
kontrollmål i rapporten. Enkätfrågorna redovisas i bilaga 1. Svarsfrekvensen uppgick till 45%. 

Granskningsrapporten har faktagranskats av berörda tjänstemän. 
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o Organisering av stroke 

I Region Jönköpings län finns strokeenheter med vårdplatser på samtliga tre sjukhus. På 
Höglandssjukhuset Eksjö finns 13 vårdplatser för stroke, på Värnamo sjukhus finns 12 vårdplatser 
för stroke och på Länssjukhuset Ryhov finns 12 vårdplatser för stroke. 
Nedan följer andel inneliggande patienter under år 2019: 
 

Höglandssjukhuset Eksjö 294 patienter med stroke och 96 patienter 
med TIA 

Värnamo Sjukhus 222 patienter med stroke och 96 patienter 

Länssjukhuset Ryhov 348 patienter med stroke och 110 patienter 

 
Inom psykiatri, rehabilitering och diagnostik finns rehabiliteringscentrum och 
rehabiliteringsmedicin organisatoriskt placerat. Rehabiliteringsmedicin är en länsgemensam 
verksamhet och har verksamhet på tre orter i länet. I Jönköping har kliniken heldygnsrehabilitering, 
dagrehabilitering och mottagning. I Nässjö finns dagrehabilitering, mottagning och 
försäkringsmedicinsk verksamhet som utreder försäkringsmedicinska frågeställningar åt 
Försäkringskassan. I Värnamo har kliniken dagrehabilitering. Det finns även en verksamhet på 
Nässjö vårdcentrum samt mottagningar med logopeder utanför sjukhusen. 
Rehabiliteringscentrum har verksamhet på länets tre sjukhus. I vissa fall görs även hembesök.  
 
Av intervju framgår att de patienter som har mest komplex problematik och som behöver ligga 
inne inom slutenvården en längre tid hamnar på heldygnsverksamheten. Det finns 12 
slutenvårdsplatser på rehabiliteringsmedicin. Det anges att det är en hög beläggning på platserna. 
Vidare anges att utöver heldygnsverksamheten så finns det som ovan beskrivits en utvecklas 
öppenvård. Rehabiliteringsmedicin har fokuserat på patienter upp till 65 år men numera har detta 
ändrats till patienter i arbetsför ålder.  
 
Av regelbokprimärvård inom vårdval Region Jönköpings län framgår att vårdcentralerna ska ge 
hälso- och sjukvård i form av bland annat rehabilitering och uppföljning utifrån invånarnas behov 
och Region Jönköpings läns riktlinjer och faktadokument.  
 
Vidare ges rehabiliterande insatser i kommunerna, vilket kan ges till brukaren i särskilt, ordinärt 
boende eller på korttidsplats.  
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2. Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Finns det tydligt utformat gränssnitt i form av ansvar och roller mellan 

specialiserad vård, primärvård och övriga vårdnivåer? 

2.1.1. Iakttagelser 

Av Region Jönköpings läns Budget med verksamhetsplan flerårsplan 2020–2021 beskrivs 

rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården. Det framgår vidare att 

det är ett viktigt område där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. I 

verksamhetsplan 2019 område medicinsk vård, Vårdcentralerna Bra Liv, samt Psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik framgår att det finns ett uppdrag/mål avseende jämlik rehabilitering. 

Samarbete med specialistsjukvården, den nära vården och kommunerna är nödvändigt för trygga 

och säkra övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Under 2019 utreds om 

gemensamma mål för rehabilitering kan ske tillsammans med kommunerna, exempelvis inom 

rehabilitering efter stroke. 

Faktadokument  

Ansvar och roller mellan specialiserad vård, primärvård och övriga vårdnivåer regleras i Region 

Jönköpings län via faktadokument. Vi har inom ramen för granskningen tagit del av faktadokument 

avseende Stroke/TIA som är fastställt 2010-03-20 med senaste revidering 2019-03-04. Av 

faktadokumentet framgår ansvarsfördelningen mellan aktörerna och hur arbetet ska ske avseende 

vårdnivå. Faktadokumentet reglerar därtill remiss, diagnostik och utredning, prevention, 

behandling, sjukskrivning, uppföljning, kvalitetsindikatorer, omvårdnad samt rehabilitering. Enligt 

faktadokumentet ska det basala rehabiliteringsbehovet efter utskrivning från slutenvård 

tillgodoses av kommun och primärvård. Uppföljning bör ske inom primärvården, lämpligen 2 - 3 

månader efter insjuknande. Uppföljning beskrivs vidare under 3.5 Genomförs en strukturerad 

uppföljning i öppen vård till personer med stroke i enlighet med nationella riktlinjer. 

 

Samordningsgrupp 

Det finns en samordningsgrupp rehabilitering vars syfte är att bidra till en 

organisationsöverskridande samverkan på en övergripande nivå mellan specialistvård, 

primärvård, kommun och folkhälsoavdelningen. Samordningsgruppen har relativt nyligen 

etablerats i syfte att säkerställa rehabiliteringskedjan. och är ett delresultat av arbetet “utveckling 

av rehabiliteringskedjan”. Vi har tagit del av uppdragsbeskrivningen för samordningsgrupp 

rehabilitering vilken är fastställd i samverkansforumet REKO, som Region Jönköpings län har 

tillsammans med länets kommuner. Av uppdragsbeskrivningen framgår att syftet med gruppen är 

en organisationsöverskridande samverkan för en god och jämlik rehabilitering i region Jönköpings 

län. Behov av samverkan finns för att tillgodose invånarnas behov av rehabilitering, främja och 

bidra till invånarnas hälsa genom preventivt arbete samt främja och bidra till utveckling av 

rehabilitering i länet. Ytterligare samverkansform som lyfts under intervjuerna är REKO – 

ledningsgrupp för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner samt strokerådet.  

 

Resultat av enkätundersökning i primärvården 
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Enligt intervjuer med vårdcentralerna samt enkätundersökning till samtliga vårdcentraler med en 

svarsfrekvens på 45% framgår att det trots faktadokumentet finns ett behov att stärka samverkan 

samt förtydliga ansvar och roller. Av enkätsvaren samt intervjuer framgår att vården idag bedrivs 

på olika sätt beroende på var i länet som vårdcentralen är placerad med koppling på bland annat 

uppföljning.  

 

Av diagram 1 nedan framgår att 70% av svarande respondenterna instämmer till viss del att 

ansvar och roller mellan specialiserad vård, primärvård och övriga vårdnivåer är tydligt 

definierade.  

Diagram 1. 

 

Av fritextssvaren framgår  

● Att ansvar och roller finns fördelat i faktadokument, men att det är svårt att svara på om 

faktadokumenten följs. 

● En beskrivning efterfrågas av hur fördelning av ansvar mellan primärvård och kommun 

förhåller sig.  

● Ansvarsfördelning avseende remittering efterfrågas.  

● Respondenten anger att det i nuläget kommer en remiss till läkare på vårdcentralen för 

uppföljning men i stort sett aldrig till rehabiliteringspersonal.  

● Ytterligare respondent anger att gränsdragningarna håller på att justeras. Vidare menar 

respondenten att i dagsläget har slutenvården gjort alla uppföljningar efter stroke och 

endast remitterat ut efter 3/6 månaders uppföljningen. Respondenten anger även att de i 

dagsläget får väldigt få nya strokepatienter, vilket tolkas som att de troligen remitteras ut 

till kommunen för rehab och uppföljningen behålls i slutenvården.  

 

Vidare ställde vi frågor kring hur respondenterna ser på om det finns en fungerande samverkan 

med kommunen och slutenvård avseende rehab efter stroke. Av diagram 2 nedan framgår att 

65% instämmer till viss del medan 35% instämmer helt eller till stor del 

 

Diagram 2.  
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Av fritextsvaren framgår bland annat att samverkan alltid kan bli bättre och utvecklas i syfte att 

patienter inte ska falla mellan stolarna. Vidare lyfts att det finns ett gott samarbete generellt med 

kommunen. 

Av diagram 3 nedan framgår hur respondenterna ser på om det finns en fungerande samverkan 

med slutenvården. Vi kan konstatera att 75 % instämmer till viss del. 

Diagram 3. 

 

Av fritextsvaren framgår att kontakter och överrapporteringar sker efter behov. Vidare anger flera 

respondenter att det är slutenvården som i dagsläget genomför uppföljning av patienten efter 3 

månader.  

Vid frågan vad som fungerar bra i processen kring rehabilitering efter stroke och vad som kan 

förbättras så lyfter flera respondenter vikten av att förtydliga och se över ansvarsfördelningen 

avseende primärvårdens, kommunens och slutenvårdens uppdrag.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt 

Bedömningen görs mot bakgrund av att det sker en styrning av ansvar, roller och gränssnitt genom 
faktadokumenten avseende Stroke/TIA. Dokumentet reglerar ansvarsfördelningen samt vårdnivå 
i olika skeden.  

Enkätundersökningen samt intervjuer hos länets vårdcentraler indikerar dock på att samverkan 
behöver stärkas samt att det finns ett behov av att hålla faktadokumentet levande. Ett steg i detta 
arbete har tagits i och med samordningsgrupp mellan specialistvård, primärvård, kommun och 
folkhälsoavdelningen nyligen startat för att säkerställa rehabiliteringskedjan 

2.2. Finns det en individuell rehabiliteringsplan vid utskrivning från 

slutenvården? 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrifter om samordning av insatser för 
habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20) ska varje patient med funktionsnedsättning ha en 
upprättad rehabiliteringsplan (ej att förväxlas med vårdplan). Denna ska upprättas under 
sjukhusvistelsen och överföras till nästa vårdnivå, oberoende av journalsystem. Kontinuerlig 
revidering ska ske av planen och den ska följa patienten i hela vårdkedjan. Av planen ska det 
även framgå hur ansvarsfördelning och uppföljning ska ske under processen. 

2.2.1. Iakttagelser 

Rehabilitering efter en skada eller sjukdom är en långvarig process. Insjuknande i stroke medför 
en risk för funktionsnedsättning, och patienterna kan behöva fortsatt stöd. I Region Jönköpings 
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län pågår ett länsövergripande arbete i syfte att ta fram en generisk och individuell 
rehabiliteringsplan som ska följa patienten i vården övergångar, och mellan olika huvudmän. Enligt 
de intervjuade ska den implementeras under hösten 2020. Vid införandet ska rutiner skapas kring 
åtgärdskodning. Därefter kommer klinikerna att kunna följa statistik på antal upprättade 
rehabiliteringsplaner och identifiera mål. 

I dagsläget upprättas inte Individuell rehabiliteringsplan för patienterna som skrivs ut från 
strokeenheterna vid medicin- och geriatrikklinikerna. Undantaget är ett fåtal patienter som lämnar 
sjukhuset med Tidig understödd utskrivning, där alltid en rehabiliteringsplan upprättas baserad på 
individens behov. 

Enligt intervjuer med rehabiliteringsmedicinska kliniken upprättas en individuell rehabiliteringsplan 
för 99–100% av rehabiliteringsmedicinska klinikens patienter. När patienten skrivs ut och fortsatt 
uppföljning sker i primärvård samt rehabilitering finns den individuella rehabiliteringsplanen 
tillgänglig via journalsystemet, detta då specialiserad vård och primärvården delar samma 
journalsystem. Vid utskrivning samt fortsatt rehabilitering i kommunerna skrivs den individuella 
rehabiliteringsplanen ut och skickas i pappersformat till respektive kommun. Därefter ska 
kommunen dokumentera det arbete som de genomför och skapar därefter en rehabiliteringsplan 
i sitt system.  

Enligt intervjuade representant från kommunerna finns det ibland en rehabiliteringsplan att ta del 
av men att de annars får utgå från vårdplanen. Några intervjuade beskriver att vårdplanen inte 
alltid finns med i LINK vid överrapportering i samband med vårdplaneringen, och får då 
efterfrågas. Vidare anges att mycket av kommunikationen när patienten remitteras vidare från 
slutenvården sker i systemet LINK, i detta system initierar att det är en patient som är aktuell för 
fortsatt stöd och sen finns möjlighet att fylla på med information i systemet.  

Enligt intervjuer med primärvården delas individuella rehabiliteringsplaner i begränsad 
utsträckning. Om en individuell rehabiliteringsplan saknas upprättas en individuell 
rehabiliteringsplan vid behov på vårdcentralen. Remisserna från slutenvården uppges vara relativt 
kortfattade, men det poängteras dock att det är möjligt att ta del av journalanteckningar från 
slutenvården för berörda patienter.  

I enkäten ställde vi frågan om respondenter upplever att primärvården får tillräcklig information i 
vårdens övergångar från övriga aktörer. Av svaren framgick att 50% av svarande instämde till 
viss del och 20% instämde inte alls. Se diagram 4 nedan. 

Diagram 4. 

 

Av fritextsvaren framgår att vårdcentralerna får mer information till sig än tidigare i och med 
vårdsamordningen och vårdssamordnarnas uppdrag. Vidare anges att vårdcentralen ser de 
patienter som överrapporteras. En respondent menar att denne tror att det finns ett mörkertal 
där vårdcentralens rehabpersonal hade kunnat vara behjälplig men att vårdcentralen inte får 
information om patienten.  
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2.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt 
 

Bedömning sker mot bakgrund att individuella rehabiliteringsplaner i nuläget endast upprättas på 
rehabiliteringsmedicinska kliniken. 

Enkätundersökning samt intervjuer visar att det är ett förbättringsområde. Rehabiliteringsplanen 
är betydelsefull för vårdkedjan, och viktig i den fortsatta sekundärpreventiva behandlingen som 
sker i primärvården samt i den kommunal vård och omsorgen i särskilt eller ordinärt boende. 

Vi ser dock att det är positivt att det pågår ett arbete med att implementera en sammanhållen 
individuell rehabiliteringsplan samt att detta arbete bör prioriteras.  

2.3. Följs och analyseras kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistret?  

Registrering i kvalitetsregistret Riksstroke har samtliga landets sjukhus gjort sedan slutet av 1990-talet. 
Registreringen omfattar alltifrån det akuta insjuknandet, till uppföljningar vid 3 och 12 månader efter 
strokeinsjuknandet. Inrapportering sker via internet. Årligen sammanställer kvalitetsregistret inregistrerad 
statistik i en årsrapport. 

2.3.1. Iakttagelser  

Av Regelbok 2019 Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län framgår att vårdcentralerna 
successivt ska börja rapportera till Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riksstroke). 
Enligt intervjuer med kommunerna som intervjuats inom ramen för granskningen (tre stycken) 
rapporterar de inte heller till riksstroke. Enligt intervjuer med primärvården och kommunerna följs 
och analyseras inte kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistret i nuläget.  

Enligt faktadokumentet för stroke rapporterar den specialiserade vården in kvalitetsindikatorer till 
Riksstroke. Vi har därtill tagit del av riksstrokes årsrapport avseende 2018. Vi har även tagit del 
av data fram till och med tredje kvartalet 2019 (detta redovisas under kontrollmål 3.4).  

Vidare anges vid intervju med sjukvårdsdirektör medicinsk vård att arbetet med förbättringar sker 
efter analyser av resultatet från kvalitetsregistret: Medicinsk programgrupp medicin och geriatrik 
(där bland annat verksamhetschefer från samtliga medicin och geriatrik-kliniker ingår tillsammans 
med vårdutvecklare) analyserar data tillsammans med processgrupp stroke och därefter planeras 
förbättringsarbete för att förbättra resultaten. Enligt intervju med medicin och geriatrikkliniken i 
Värnamo följer kliniken det inrapporterade resultatet, men beskriver att det är ett reaktivt arbete 
då de vid granskningstillfället (januari 2020) har fått ta del av 2018 år resultat. De beskriver att de 
i tillägg till att analysera resultat från kvalitetsregistret har tagit fram ett antal indikatorer som också 
finns med i deras verksamhetsplan, och uppföljning sker per tertial istället för att vänta ett år på 
resultatet. De menar att de genom att följa indikatorerna mer regelbundet också har möjlighet att 
agera under verksamhetsåret, och arbeta med ständiga förbättringar. 

Resultaten från kvalitetsregistret presenteras för regionledningen på MPG forum vilket är ett möte 
mellan sjukvårdens ledningsgrupp och respektive programgrupp två gånger per år samt för 
nämnden för folkhälsa och sjukvård. Senast fick nämnden information avseende resultat vid 
sammanträde 25 februari 2020.  

Vi har tagit del av presentationen från MPG forum vilket senast var 2019-10-09 där bland annat 
följande resultat presenterades: 
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Vidare anges vid intervju med sjukvårdsdirektör medicinsk vård att det finns mätetal för stroke i 
verksamhetsplanen medicinsk vård där varje kliniks resultat följs samt aggregerade data för hela 
länet. När ledningen för medicinsk vård träffar klinikernas ledningsgrupper anges då att 
resultaten och förbättringsarbeten diskuteras. Dessa verksamhetsträffar sker två gånger per år 
med samtliga kliniker.  

Av verksamhetsplanen för medicinsk vård framgår att det finns två mätetal avseende stroke, 
dessa mätetal följs månadsvis: 

● Andel reperfusionsbehandling vid akut ischemisk stroke (målvärde 20% år 2019) 
● Andel patienter med akut ischemisk stroke som får trombolysbehandling inom 30 minuter 

(målvärde 50% år 2019) 

Fler indikatorer mäts och följs upp på kliniknivå. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att kvalitetsindikatorer rapporteras till Riksstroke, vilket skapar förutsättningar för att 
detta följs och analyseras av sluten vård samt öppen vård på sjukhusens medicin- och 
geriatrikmottagningar samt rehabiliteringsmedicin. Medicinsk programgrupp medicin och geriatrik 
analyserar resultatet tillsammans med processgrupp stroke och därefter planeras 
förbättringsarbete för att förbättra resultaten. 

Vi menar att det är positivt att kontinuerligt arbeta med att analysera resultatet, och att medicin-
och geriatrikkliniken följer upp indikatorer per tertial. 

Primärvården samt kommunerna rapporterar i nuläget inte till kvalitetsregister, vilket innebär att 
det inte heller följer och analyserar Region Jönköping läns resultat.  

2.4. Finns det en följsamhet till de nationella riktlinjerna vad gäller rehabilitering 

efter stroke? 

Riktlinjerna publicerades första gången 2000, och har uppdaterats flera gånger sedan dess. Efter den 
senaste stora revideringen 2017–2018, har Socialstyrelsen gjort en mindre översyn 2019–2020 och 
riktlinjerna reviderades senast 2020-01-15. Avseende rehabilitering i tidig och sen fas finns en rad 
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rekommendationer. Av riktlinjerna anges att rehabiliteringen vid stroke behöver startas tidigt och bör 
erbjudas så länge patienten behöver det. Utgångspunkten är en individanpassad och målinriktad 
rehabilitering, med flera professioner involverade. 

2.4.1. Iakttagelser 

Av faktadokument framgår rehabilitering efter stroke ska ske enligt de nationella riktlinjerna för 
2018. Detta avser hur slutenvården och öppenvården ska arbeta med rehabilitering. Avseende 
slutenvården så gäller det akutvård på strokeenhet med omedelbart omhändertagande av 
multidisciplinärt rehabiliteringsteam samt vård på avdelning med teambaserad rehabilitering i 
obruten slutenvårdskedja efter akutfasen för patienter som har kvarstående rehabiliteringsbehov.  

Avseende öppenvården handlar det om tidigt understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, vid 
behov med stöd av specialistvårdens multidisciplinära rehabiliteringsteam för strokepatienter, 
uppföljning med rehabiliterande insatser under första året efter strokeinsjuknande och fortsatt 
rehabilitering i den kroniska fasen med bedömning, behandling, rådgivning och anhörigstöd med 
mera. 

Specialistteam 
Rehabiliteringsmedicin är en länsgemensam verksamhet och har verksamhet på tre orter i länet. 
I Jönköping har kliniken heldygnsrehabilitering, dagrehabilitering och mottagning. I Nässjö finns 
dagrehabilitering, I Värnamo har kliniken dagrehabilitering. Det finns även en verksamhet på 
Nässjö vårdcentrum samt mottagningar med logopeder utanför sjukhusen. Av intervjuer framgår 
att även om personalen på rehabiliteringscentrum är organiserad inom psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik är de en del av teamen på medicinklinikerna då det sker ett gemensamt arbete över 
verksamhetsgränserna.  
 

Utskrivning 
Av riksstrokes årsrapport för 2018 framgår att 69% av patienterna skrevs ut till eget eller särskilt 
boende i Region Jönköpings län 2018.  
 
Avseende data vi har fått ta del av för 2019 så följer nedan en tabell nedan över andel patienter 
med tidig understödd utskrivning till hemmet. Vidare anges att målnivåerna för tidig understödd 
utskrivning till hemmet vilka är: 10% måttlig och 25% hög. Statistik visar att länets tre sjukhus 
inte har nått upp till en måttlig målnivå. 
 

Tabell 1.  

 Tidig understödd utskrivning till 
hemmet 

Länssjukhuset Ryhov 5% 

Höglandssjukhuset Eksjö 5% 

Värnamo Sjukhus 2% 

 

Patientnöjdhet 
Avseende andelen patienter som var nöjda med rehabilitering på sjukhuset efter stroke så anger 
riksstrokes årsrapport för 2018 att Region Jönköpings län ligger på en nöjdhet på 86%-90%. 
Avseende år 2019 har vi tagit del av data avseende nöjdhet med rehabilitering på sjukhus efter 
stroke. Nedan följer tabell 2 vilken visar att Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus ligger på 
en hög målnivå avseende rehabilitering efter stroke och Höglandssjukhuset Eksjö ligger under en 
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måttlig målnivå. Målnivåerna avseende nöjdhet med rehabilitering efter stroke på sjukhus är: 
Måttlig 75% och hög 87%.  
 

Tabell 2. 

 Nöjda med rehabilitering 
på sjukhus efter stroke 

Länssjukhuset Ryhov 89% 

Höglandssjukhuset Eksjö 73% 

Värnamo Sjukhus 98% 

 

ADL-beroende 
Vidare följs ADL-beroende upp i Riksstrokes årsrapport 2018. Detta anges vara ett av den mest 
centrala utfallsmåtten i Riksstroke. Det avspeglar kvaliteten på rehabiliteringsinsatserna i bred 
mening. Även anhörigas och socialtjänstens insatser påverkar detta kvalitetsmått. Patienten 
räknas som ADL-beroende om den behöver hjälp av andra vid på- och avklädning och/eller 
toalettbesök. Beräkningarna baseras enbart på de personer som före strokeinsjuknandet var 
oberoende av andra i personlig ADL. 
 
Andelen patienter som är beroende avseende personlig ADL har uppvisat en långsamt sjunkande 
trend i riket under de senaste åtta åren. Andelen ligger nu för åttonde året i rad under 20 %. För 
Region Jönköpings Län ligger andelen på mellan 15%-20%. I rapporten anges även att skillnader 
i andelen ADL-beroende mellan sjukhusen förklaras delvis av skillnader i patientsammansättning. 
Det kvarstår dock betydande skillnader mellan sjukhusen också efter statistisk justering för 
olikheter i patientsammansättning, något som visar att det på många håll kan finnas betydande 
utrymme att förbättra rehabiliteringen efter stroke. 

Uppföljning av nationella riktlinjer 

Kommuner: Vid intervjuer med kommunrepresentanter anges att det inte sker någon uppföljning 
avseende nationella riktlinjer. Vid intervju med Nässjö kommun anges att det precis startat en 
strokewebbutbildning där Nässjö kommun är först ut i länet att genomföra denna. Denna utbildning 
anges vara ett sätt att medvetandegöra de nationella riktlinjerna i organisationen. Utbildningen 
pågår under ett år med föreläsningar digitalt och fyra fysiska träffar. Utbildningen anges lyfta hela 
vårdkedjan avseende stroke. Vidare anges att även vårdcentralen i Nässjö valt att ett par personal 
ska delta i utbildningen tillsammans med Nässjö kommun. Denna utbildning anges även vara på 
väg att genomföras i Jönköping. 

Specialiserad vård: Vid intervju med slutenvården anges att det finns en följsamhet till de 
nationella riktlinjerna. Vidare nämns strokerådet där det sker ett arbete för att skapa likvärdig vård 
och i detta sammanhang diskuteras följsamhet till nationella riktlinjer. I detta råd finns även 
representanter från kommuner med. Detta råd är också delaktiga i framtagandet av 
faktadokument. 

Primärvård: Av intervju med primärvården anges att det inte sker någon uppföljning av följsamhet 
till de nationella riktlinjerna men det bekräftas i flertalet intervjuer att faktadokument som nämnts 
tidigare är baserade på de nationella riktlinjerna.  

I enkäten ställde vi frågan om respondenten känner till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
strokesjukvård samt om respondenter tycker att arbetet i verksamheten sker i linje med de 
nationella riktlinjerna. Av diagram 5 nedan framgår att 45% av svarande respondenterna 
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instämmer till stor del i att de känner till riktlinjerna medan 20% instämmer helt och 35% instämmer 
till viss del. 58% av respondenterna anser att de i sin verksamhet arbetar i linje med de nationella 
riktlinjerna till viss del. Medan 26% instämmer till stor del och 11% instämmer helt. 5% av svarande 
instämmer inte alls.  

Diagram 5.  

 

Som ovan nämnts så baseras faktadokumenten på de nationella riktlinjerna. I enkäten ställde vi 
frågan avseende om respondenten tycker att de i sin verksamhet arbetar i linje med de 
faktadokument som finns framtagna. Av diagram 6 nedan framgår att 94% anser att de arbetar i 
linje med faktadokument.  

Diagram 6. 

 

Vidare ställde vi frågan i enkäten om respondenten anser att det finns en ändamålsenlig 
rehabilitering inom strokesjukvården i länet. Av diagram 7 nedan framgår att fler än hälften, 56% 
instämmer till viss del. Av fritextsvaren framgår att det finns en viss oklarhet i vart patienten 
befinner sig och att det är av vikt att förtydliga ansvarsfördelningen för att undvika att patienter 
faller mellan stolarna.  

 

Diagram 7.  
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2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Andelen ADL ligger för Region Jönköpings Län ligger andelen på mellan 15%-20%, vilket är i 
linje med riket. Få patienter skrivs ut i tidig understödd utskrivning till hemmet där Region 
Jönköpings län ej når upp till måttlig nivå. 

Rehabiliteringsmedicin är de en del av teamen på medicinklinikerna då det sker ett gemensamt 
arbete över verksamhetsgränserna.  
 
Avseende andelen patienter som var nöjda med rehabilitering på sjukhuset efter stroke ligger på 
en hög nivå. 

Specialiserad vård är medvetna om nationella riktlinjer, och primärvård och kommunerna arbetar 
enligt faktadokumentet som bygger på nationella riktlinjer. 

2.5. Genomförs en strukturerad uppföljning i öppen vård till personer med 

stroke i enlighet med nationella riktlinjer? 

Syftet med uppföljningen av personer som insjuknat i stroke är att förebygga återinsjuknande, tidigt 
identifiera nya eller förändrade symtom och erbjuda rätt åtgärd utifrån situationen och behoven. Åtgärder 
för att förebygga återinsjuknande behöver sättas in tidigt, till exempel i form av stöd för att förändra 
ohälsosamma levnadsvanor eller läkemedelsbehandling. För att minska risken för återinsjuknande behöver 
uppföljningen vara långsiktig och kontinuerlig. Det första återbesöket behöver ske inom 3–6 månader efter 
att en person insjuknat i stroke och inom 1–3 månader efter insjuknande i TIA. Åtgärden utesluter inte att 
andra vårdkontakter tas före den strukturerade uppföljningen om det finns behov, såsom telefonkontakt om 
medicinering. Ytterligare uppföljningstillfällen anpassas sedan efter patientens aktuella behov. Hos många 
kan behovet av uppföljning vara långvarigt och kräva upprepade besök. 

2.5.1. Iakttagelser 

Av regionens faktadokument framgår att uppföljning i de flesta fall bör ske inom primärvården, 

lämpligen 2 - 3 månader efter insjuknande. Uppföljning sker i nuläget både inom primärvården 

samt vid medicin- och geriatrikklinikerna inom Region Jönköpings län. Patienterna som har 

vårdats på Ryhov i Jönköping följs upp i primärvården. Patienterna som har vårdats på 

Höglandssjukhuset i Eksjö samt vid sjukhuset i Värnamo följs fortfarande upp på respektive 

medicin- och geriatrikklinik. Det pågår ett arbete för att uppföljningen i hög grad ska ske i 

primärvården och därmed på samma sätt i hela länet. Vidare anges att teambaserad uppföljning 

av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut skapar värde. I 

faktadokument anges även att om behandlaren vid återbesök inom primärvård finner särskild 

komplex problematik får den vid behov remittera patienter i arbetsför ålder till 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken och för övriga patienter till respektive Geriatriska klinik. 

 
Uppföljningen syftar till följande: 

● Riskfaktorbedömning och uppföljning av sekundärprofylaktisk behandling 
● Medicinsk bedömning av andra komplikationer till TIA/Stroke 
● Fortsatta rehabiliteringsåtgärder, se nedan under rehabilitering. 
● Bilkörningsbedömning, se även länk 
● Körkort efter stroke/TIA 
● Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen 
● Bedöm fortsatt sjukskrivningsbehov 
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För att nå resultat i uppföljningen finns det en checklista att använda. 
 
Av Riksstrokes årsrapport för år 2018 anges uppföljning avseende patienter som följts upp 3 
månader efter insjuknandet. 90% uppföljda patienter anges vara hög målnivå och 85% uppföljda 
patienter anges vara en måttlig målnivå. Av tabell 3 nedan kan vi konstatera att Värnamo sjukhus 
har en hög målnivå medan Höglandssjukhuset Eksjö och Länssjukhuset Ryhov inte når upp till en 
måttlig målnivå. 

Tabell 3.  

Sjukhus Antal registrerades 
vårdtillfällen 

Uppföljda 3 månader 

Höglandssjukhuset 234 80% 

Länssjukhuset Ryhov 322 70% 

Värnamo Sjukhus 194 90% 
 

Av intervjuer med representanter från primärvården anges att tremånadersuppföljningen oftast 
sker på deras vårdcentral. Patienten får då träffa läkare och en planering sker utifrån behoven 
som finns. Vid intervjuer med kommuner anger en kommunrepresentant att om patienterna är 
inskrivna i hemsjukvården så finns en dialog med primärvården. Vidare anger en kommun att det 
sker uppföljning avseende ADL, funktionsförmåga, mående mm inom hemrehab och den 
medicinska uppföljningen görs alltid av primärvårdsläkare.  

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Bedömning sker mot bakgrund att 70–90% av patienterna följs upp inom 3 månader i öppen 
vård antingen inom primärvården eller på sjukhusens mottagningar. Enligt faktadokumentet ska 
uppföljning av patienter ske 2–3 månader efter insjuknandet. 

Uppföljningen sker i nuläget inte enhetligt dvs enbart inom primärvården, men det pågår ett 
arbete med att den större delen av uppföljningen ska ske inom primärvården. 

Verksamheterna använder en checklista för uppföljning för att säkerställa att alla delar finns med 
samt att det görs på samma sätt.  
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3. Revisionell bedömning 
Efter genomförd revision och genomgång och bedömning av samtliga kontrollmål gör vi den 
samlade revisionella bedömningen att Nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis har säkerställt 
en ändamålsenlig rehabilitering inom strokesjukvården. 

Nedan följer en sammanställning över de iakttagelser och bedömningar som framgår i sin helhet 
i rapporten: 

o Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Finns det tydligt utformat gränssnitt i form av 

ansvar och roller mellan specialiserad vård, 

primärvård och övriga vårdnivåer? 

Faktadokumenten 

avseende Stroke/TIA. 

Styr roller, ansvar och 

gränsdragning.  

Enkätundersökningen 

samt intervjuer hos 

indikerar dock på att 

samverkan behöver 

stärkas samt att det finns 

ett behov av att hålla 

faktadokumentet 

levande.  

Ett steg i detta arbete 

har tagits i och med 

samordningsgrupp 

mellan specialistvård, 

primärvård, kommun och 

folkhälsoavdelningen 

nyligen startat för att 

säkerställa 

rehabiliteringskedjan 

 

Finns det en individuell rehabiliteringsplan vid 
utskrivning från slutenvården? 
 

Bedömning sker mot 

bakgrund att individuella 

rehabiliteringsplaner i 

nuläget endast upprättas 

på 

rehabiliteringsmedicinsk

a kliniken.  

Följs och analyseras kvalitetsindikatorer i 
kvalitetsregistret? 
 

Medicinsk programgrupp 

analyserar resultatet 

tillsammans med 

processgrupp stroke och 

därefter planeras 

förbättringsarbete för att 

förbättra resultaten. 

Även mer kontinuerliga 

analyser görs under året.  
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Primärvården samt 

kommunerna rapporterar 

i nuläget inte till 

kvalitetsregister, vilket 

innebär att det inte heller 

följer och analyserar 

Region Jönköping läns 

resultat. 

Finns det en följsamhet till de nationella 
riktlinjerna vad gäller rehabilitering efter 
stroke? 
 

ADL är i linje med riket. 

Få patienter skrivs ut i 

tidig understödd 

utskrivning till hemmet 

där Region Jönköpings 

län ej når upp till måttlig 

nivå. 

Rehabiliteringsmedicin 

är de en del av teamen 

på medicinklinikerna då 

det sker ett gemensamt 

arbete över 

verksamhetsgränserna.  

Avseende andelen 

patienter som var nöjda 

med rehabilitering på 

sjukhuset efter stroke 

ligger på en hög nivå. 

 

Genomförs en strukturerad uppföljning i öppen 
vård till personer med stroke i enlighet med 
nationella riktlinjer? 

Bedömning sker mot 

bakgrund att 70–90% av 

patienterna följs upp 

inom 3 månader i öppen 

vård antingen inom 

primärvården eller på 

sjukhusens 

mottagningar. Enligt 

faktadokumentet ska 

uppföljning av patienter 

ske 2–3 månader efter 

insjuknandet. 
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4. Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer: 

- Säkerställ att alla patienter som insjuknat i stroke omfattas av en uppföljning i 
öppenvården. 

- Säkerställ att arbetet med att implementera gemensamma individuella 
rehabiliteringsplaner fortgår.  
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5. Bilaga 1 
Nedan framgår enkätfrågorna som ställdes till verksamhetschefer för samtliga vårdcentraler i 
länet: 

o 1.Hur många arbetsteraupeuter och fysioterapeuter arbetar på er vårdcentral? 

o 2.Hur många av era patienter har haft en stroke? 

o 3.Ansvar och roller mellan specialiserad vård, primärvård och övriga vårdnivåer är tydligt 
definierade? 

o 4.Det finns en fungerande samverkan med kommunen avseende rehab efter stroke? 

o 5.Det finns fungerande samverkan slutenvården avseende rehab efter stroke? 

o 6.Jag upplever att vi inom primärvården får tillräcklig information i vårdens övergångar från 
övriga aktörer? 

o 7.Jag känner till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård? 

o 8.Tycker du att ni i er verksamhet arbetar i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
strokesjukvård? 

o 9.Tycker du att ni i er verksamhet arbetar i linje med de faktadokument som finns framtagna 
avseende strokesjukvården i regionen? 

o 10.Vi har en fungerande rehabenhet som kan stödja patienter i deras rehabilitering efter stroke? 

o 11.Jag anser att strokevården i vår verksamhet har en god kvalitet? 

o 12.Jag anser att det finns en ändamålsenlig rehabilitering inom strokesjukvården i länet? 

o 13.Vad anser ni fungerar bra i processen kring rehabilitering efter stroke, och vad kan 
förbättras?  

 

 

 

 

2020-03-25 
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