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Förord 
 
Riksstroke utvidgades 1 januari 2016 med rapportering av fall av barn insjuknade i stroke, 
inklusive sinustrombos och subarachnoidalblödning. Registrering sker till delregistret 
Barnriksstroke. 
 
Syftet med delregistret Barnriksstroke är att få ökad kunskap om antal fall, fördelning i olika 
åldersgrupper, riskfaktorer, akut handläggning inklusive diagnostik behandling, samt 
omhändertagande och uppföljande insatser. Denna kunskap skall därefter ligga som grund 
till förbättringsarbete lokalt, regionalt och nationellt samt kan även utgöra en bas för 
forskning. 
 
Stroke hos barn är ovanligt men förekommer i alla åldrar. Säkra incidenstal saknas i Sverige. 
Riskfaktorer, underliggande tillstånd samt fördelningen mellan ischemiskt- respektive 
blödningsstroke skiljer sig avsevärt från stroke hos vuxna. 
 
Sedan 2012 finns svenska riktlinjer för handläggning av stroke hos barn (arbetsgruppen för 
stroke hos barn, svensk neuropediatrisk förening SNPF). 
 
Barn som drabbas av stroke handläggs ofta i samråd med barnneurolog vid någon av 
universitetsklinikerna. Alla barnkliniker i Sverige bör rapportera fall av stroke som vårdas vid 
den egna vårdenheten. Koordinator för registret finns vid Riksstroke kansli i Umeå. 
 
Detta är en första preliminär rapport avseende fall rapporterade till registret sedan start 1 
januari 2016 fram till 10 oktober 2016 avseende akutskedet. Fullständig rapport kommer 
publiceras under 2017. Rapport av 3- och 12-mån uppföljningen följer under 2017. 
 
 

Huvudbudskap 
 

 Barnriksstroke är ett delregister inom Riksstroke och öppnade för registrering av fall 
med barnstroke den 1 januari 2016.  

 Antalet rapporterade fall är få men har en förväntad åldersspridning och varierande 
riskfaktorer.  

 Rapportering har skett från barnkliniker vid såväl länsdelssjukhus som 
universitetssjukhus, med spridning över landets regioner. 



 Insatser för spridning av kunskap om registret och upparbetande av fungerande 
rapportering pågår.  

 
 

Sammanfattning 
 

 20 fall har rapporterats till Barnriksstroke varav 14 fall utgör ischemiskt stroke, 3 
blödningsstroke, 2 cerebral venös trombos.  

 Könsfördelningen har varit jämn 50:50.  

 Åldersspridningen är mellan 3 mån - 17,5 år.  

 Enligt inrapporterade data har varierande riskfaktorer förelegat bla föregående 
varicellainfektion, p-piller, sickel-cell anemi, infektion el trauma i hals eller 
huvudregion, kongenitalt hjärtfel, Mb Down.  

 Uppföljningsenkäten vid 3 månader har hittills skickats ut till hälften av 
inrapporterade fall.  

 
Sammanställning av resultat avseende diagnostik, behandling och uppföljning rapporteras 
under 2017.  
 

 
Täckningsgrad 
 
Den förväntade incidensen är högre än antalet rapporterade fall hittills. Det kan sannolikt 
förklaras av att det är en uppstartsfas där det finns behov av att etablera rutiner för 
regelbunden registrering. Det är även ett oväntat lågt antal fall av blödningsstroke i relation 
till fall av ischemisk stroke vilket talar för att det finns behov av spridning av kunskap om 
registret till neurokirurgiska kliniker.  
 
 

Övrigt arbete i ledningsgruppen 
 

 Spridning av kunskap om registret till landets barnneurologer och barnläkare sker via 
svensk neuropediatrisk förening (SNPF) och vid Barndagarna som anordnas av 
Barnläkarföreningen. Informationsmaterial har tagits fram och information finns via 
delregistrets hemsida. 

 Komplettering av ledningsgruppen med patientrepresentant pågår. Tidigare utsedd 
representant från RBU (rörelsehindrade barn- och ungdomar) har tyvärr ej kunnat 
tillträda pga annat uppdrag. 

 Ledningsgruppen arbetar för inkludering av QoL bedömning som del i rapporteringen 
samt anpassning av den pediatriska skalan för symtomskattning vid stroke 
(PedNIHSS). 
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