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Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet
och effektivitet 2013
Område: Strokesjukvård
Indikator: 109. Andel strokepatienter som 12 månader efter insjuknandet
anger att behovet av rehabilitering är tillgodosett
Kontaktperson: Johan Sanner Johan.Sanner@liv.se
Hur ligger vårt landsting till och varför:
Riksgenomsnitt:

58,7 procent (tidigare 57,4 procent)

Värmland:

53,8 procent (tidigare 58,2 procent)

Tidigare år har även resultat från respektive sjukhus rapporterats. Detta är
en kvalitetsindikator som kan spegla hur patienten och anhörig bedömer insatser från såväl landsting och kommun. Fyra av tio patienter uppger således
att de har behov av rehabilitering som inte tillgodosetts. Detta kan dock delvis bero på höga eller alltför höga förväntningar på att funktionsförmågan
efter stroke skall kunna åtgärdas med rehabiliteringsinsatser. Dock indikerar
det rimligen också att det finns brister i rehabiliteringsinsatserna från landsting och kommun. I Värmland ses ett något sämre resultat jämfört föregående år och en nivå under riksgenomsnittet.
Vilka förbättringsåtgärder pågår:
I arbetet med strokeprocessen finns stor potential att förbättra dessa områden. Vi har ännu inte format och bemannat de stroketeam som skall fortsätta
arbetet med strokeprocessen. Tanken är att dessa team ska bemannas med
representanter från slutenvården inklusive division Hälsa, habilitering och
rehabilitering, primärvården samt på något sätt även representanter från
kommunerna. Vi förväntar oss att det ska ge bättre överblick av vad som
sker på våra tre sjukhus, vilka problem man har och vad som behöver förbättras.
Genom att följa kvalitetsindikatorer för stroke och arbeta med de brister vi
identifierar i delprocesser ser vi möjligheter att förbättra. Dessutom lär vi av
varandra och varandras resultat. Varför ser Centralsjukhusets siffror sämre
ut än Arvikas beträffande rehabiliteringen? Har de kommuner i Arvikas
upptagningsområde ett bättre utbud av rehabilitering efter stroke jämfört
kommunerna kring Karlstad?
Det pågår fortlöpande förbättringsarbeten som kommer att knytas till stroketeamen för att få en bättre helhetsbild över vad som görs inom strokevården.
Division Hälsa, habilitering och rehabilitering har bland annat arbetat med
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ett projekt för att förbättra samarbetet med kommunernas rehabiliteringspersonal för att samordna rehabiliteringsinsatserna och skapa bättre flöden.
I ett delprojekt i strokeprocessen försöker man fånga patienternas och anhörigas upplevelse av att drabbas av stroke. Detta projekt finansieras av Vinnova och arbetet genomförs av landstinget tillsammans med SP (Sveriges
tekniska forskningsinstitut). Syftet med arbetet är att kunna utveckla och
förbättra omhändertagandet men också att hitta så kallade spetsanvändare
bland patienter och närstående. Dessa” spetsanvändares” erfarenheter och
till och med lösningar hoppas man på att kunna använda sig av i sjukvården.
Bland annat intervjuas strokedrabbade och anhöriga både på och utanför
sjukhuset vilket redan gett förbättringsförslag kring information till patienter. Dessutom pågår arbete med att samla dokument om stroke till en gemensam ”Strokesida” på vårt intranät. Genom att samla riktlinjer, vårdprogram etcetera får vi bättre kontroll över vad som finns och vad som behöver
uppdateras. Förutsättningarna för en likvärdig strokesjukvård inklusive rehabilitering kommer öka.

