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Vägledningen används vid inrapportering/registrering av alla barn i åldern 1 månad – 18 år, 

som insjuknar i stroke 2016-01-01 och därefter.  

 

Anvisningarna gäller tills vidare. 

 

Har du frågor om registreringen? Kontakta oss i ledningsgruppen: 

Registerkoordinator: Rut Inger Enryd, Umeå (rutinger.enryd@vll.se) tel: 072-249 2420 

Pernilla Grillner, Stockholm (pernilla.grillner@ki.se)  

Niklas Timby, Umeå (niklas.timby@umu.se) 

Olof Rask, Lund (olof.rask@med.lu.se) 

Gunilla Drake (gunilla.drake@vgregion.se) 

Staffan Lundberg (staffan.lundberg@kbh.uu.se) 

Tony Frisk, Stockholm (tony.frisk@karolinska.se) 

Catrin Furuhjelm, Linköping (catrin.furuhjelm@regionostergotland.se) 

 

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: 

* Uppgifter som registreras ska kunna återfinnas i journalen = källdataverifiering. 

* Tänk på sekretess och behörigheter när ni går in i olika klinikers journaler, ansök om 

tillstånd vid behov.  

* ”Logga ut” innan du lämnar datorn – av säkerhetsskäl. 

* Pappersformulären ska sparas hos registerkoordinator i 2 år eftersom de innehåller källdata. 
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Generella anvisningar 

 

* Information till patienter och vårdnadshavare om registrering i Barnriksstroke.  
Det krävs inget skriftligt medgivande från patient/vårdnadshavare om registrering i ett 

kvalitetsregister, men enligt Personuppgiftslagen (PuL1998;204) måste patienterna informeras 

om att detta görs. Patient/vårdnadshavare har också rätt att tacka nej till inregistrering. 

 

Barnriksstrokes patientinformation hämtas via www.barnriksstroke.se  

Barnstrokeregistret måste vara anmält/informerat till personuppgiftsansvarig (PUA) i ert 

landsting innan registrering görs, registerkoordinator kontrollerar att detta är gjort, innan 

elektronisk inrapportering görs.  

 

Skriv ut och fyll gärna i vem som är personuppgiftsansvarig för ert landsting för t ex 

patientens önskemål av utdrag eller radering av samtliga uppgifter i registret. 

Patientinformationen bifogas även av registerkoordinator i samband med utskicket av 3-

månadersuppföljningen till familjen. 

 

* Radering av patientuppgifter: Enligt Patientuppgiftslagen har en patient rätt att inte vilja 

ingå i ett kvalitetsregister. Denna rättighet gäller även om registrering i kvalitetsregistret redan 

har gjorts – i så fall ska samtliga uppgifter om patienten och vårdtillfället så snart som 

möjligt tas bort från registret. Meddela registerkoordinator per telefon eller e-post: ange 

personnummer, insjuknandedatum samt att patienten önskar få uppgifterna raderade. 

 

 

 

 

* Registrera även de patienter som inte läggs in på sjukhus: viktigt att dessa synliggörs då 

strokevårdplatser dras ner. Patient som har läkarundersökts och fått en CVS-diagnos, men 

avlider kort därefter, ska registreras – dock inte om patienten inkommer död till sjukhuset. 

 

* Uppgift saknas: registrera ”okänt” eller ”vet ej” om svar på en fråga inte finns 

dokumenterad eller av annan anledning inte hittas.  

* Datum anges ÅÅMMDD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Registrera endast de patienter som får en fastställd akut strokediagnos enligt 

inklusionskriterierna. OBS: kom ihåg rekommendationen att INTE registrera 

patienter med skyddad identitet eller liknande i Barnriksstroke! 

http://www.barnriksstroke.se/
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Akutformuläret 
 
A. Patientdata och diagnos 
 

1. Rapporterande sjukhus 

 

Anges i klartext. Sjukhuskod ifylls av koordinator.  

I dataversionen anges sjukhuskod vid registrering av 

patienten, enligt rullist.  

 

2. Formuläret ifyllt av 

 

Namn på personen som fyller i formuläret behövs för att 

registerkoordinator ska kunna ta kontakt vid eventuell 

komplettering av uppgifter, fyll även i mejladress och/eller 

telefonnummer. Uppgifterna registreras inte elektroniskt. 

 

3. Patientinformation om 

dataregistrering given 

 

Registreringen i ett kvalitetsregister kräver inget 

medgivande av patient/vårdnadshavare, men det är viktigt 

att de informeras om att detta görs (PuL 1998;204). 

  

”Information till vårdnadshavare om Barnriksstroke” samt 

”Information till ungdomar om Barnriksstroke” finns på 

hemsidan: www.barnriksstroke.se  

Skriv ut patientinformationen och fyll i vem som är 

personuppgiftsansvarig för det egna landstinget.  

 

Registerkoordinator skickar även ut patientinformationen 

till familjen tillsammans med formuläret för 3-

månadersuppföljning. 

 

4. Patientens namn Barnriksstroke rekommenderar att patienter med skyddad 

identitet eller liknande INTE inregistreras. 

Adress och telefonnummer registreras inte, men kan skrivas 

på pappersformuläret. 

 

5. Personnummer 

 

Om patient saknar personnummer, ska personens 

samordningsnummer eller reservnummer registreras. 

Avvakta i möjligaste mån registrering av reservnummer 

eftersom det oftast är tillfälligt. 

 

Obs: Barnriksstroke rekommenderar att patienter med 

skyddad identitet eller liknande INTE registreras! 

 

Hemspråk/modersmål anges för att familjen i 

förekommande fall kan få ett uppföljningsformulär (vid 3 

respektive 12 månader efter diagnos) på sitt hemspråk. 

Uppgiften registreras inte elektroniskt. 

 

http://www.barnriksstroke.se/
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6. Kön 

 

Vid fullständigt personnummer registreras kön automatiskt. 

Med samordnings- eller reservnummer måste kön anges 

manuellt. (Gäller elektronisk version.) 

 

7. Funktionshinder före 

insjuknandet 

 

Om ja; specificera enligt alternativen. 

8. Diagnosnummer 

 

 

 

I60= Subarachnoidal blödning. 

 

I61= Intracerebral blödning (hjärnblödning konstaterad vid 

undersökning med CT/DT-hjärna, MR-hjärna eller vid 

obduktion). 

 

I63= Cerebral infarkt (avsaknad av blödning vid 

undersökning med CT/DT-hjärna, MR-hjärna eller 

konstaterad vid obduktion). 

 

I67.6 eller I63.6 anges vid cerebral venös trombos med 

sekundär blödning.  

 

I64= Akut cerebrovaskulärt insjuknande UNS (fokala 

bortfall), men ingen CT/DT-hjärna är gjord eller är av 

alltför dålig kvalité eller att patienten är avliden och ej 

obducerad.  

 

G45.X= trombolysbehandling eller trombektomi för 

hotande akut ischemisk stroke med fullständig 

symtomregress inom 24 timmar efter insjuknandet. 

 

9. Patienten avliden, datum 

 

Ifylls endast om patienten avlidit under vårdtiden.  

I elektronisk version kommer möjligheten att längre fram i 

formuläret, under ”läkemedel vid utskrivning” samt 

”planerad rehabilitering efter utskrivning” att tas bort då 

det inte är aktuellt att fylla i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 7 av 21 

 

Barnriksstroke; Vägledning för Akutformulär, version 1.0  (2016) /RIE  

 

B. Vårdkedjan för patienten 
Gäller akutvård för patient vid strokeinsjuknande 

 

 

10. Insjuknandedatum Datum när patienten vid detta vårdtillfälle insjuknade i akut 

stroke. Vid inregistrering i det elektroniska Akutformuläret 

överförs datum automatiskt till nästa sida.  

 

11. Insjuknandetid 

(klockslag)  

Avser symtomdebut. Det är viktigt att alltid försöka ange 

exakt klockslag – om tidsangivelsen saknas, kan inga 

tidsintervall/delaytider beräknas.  

 

Om patienten vaknat med symtom anges senaste tid utan 

symtom.  

 

Om tidpunkten bara kan anges till hel timme, bör minuter i 

första hand registreras som närmaste hel- eller halvtimme, 

annars anges minuter med ”99”. 

 

Om inneliggande patient drabbas av stroke och 

insjuknandetidpunkt är okänd, anges om möjligt senaste 

tidpunkt utan symtom. 

 

Om okänd tidpunkt, ange ”9999”. 

  

12. Har patienten sökt vård 

för samma symptom 

tidigare 

Om ”ja”, ange datum och på vilken vårdnivå det gjorts, 

flera svarsalternativ är möjliga. Avser att klarlägga om 

patienten tidigare sökt för samma symptom men då inte 

diagnostiserats (d v s om delay för diagnos föreligger). 

13. Vaknat med symtom Registrera om patienten hade symtom på stroke vid 

uppvaknandet efter sömn eller narkos. 

 

14. Insjuknandeplats Ange var patienten insjuknade enligt alternativen. 

 

15. Kom patienten med 

ambulanstransport från 

insjuknandeplatsen 

 

Gäller även helikoptertransport. Om redan inneliggande 

patient drabbas av stroke är frågan ej aktuell att besvara. 

16. Användes larmkedja 

enligt ”rädda-hjärnan-

koncept” för vuxna 

Avser larm för potentiella trombolysbehandlingar. Ange 

”ja” om ”rädda hjärnan/strokelarm” utlösts antingen från 

ambulans eller på akutmottagning, även om larmet inte 

ledde till trombolysbehandling (t ex för att CT visade en 

blödning). 

 

Svarsalternativ nej”, gäller också när ambulanspersonal 

prehospitalt har kontaktat trombolysansvarig jour som 

bedömer att inget trombolyslarm ska starta. 
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17. Ankomstdag Avser inskrivningsdatum och tid på det sjukhus där 

patienten först togs emot/vårdades för stroke. 

 

Om redan inneliggande patient drabbas av stroke anges 

insjuknandedatum i stroke som ankomstdatum. 

  

18. Antal timmar från 

insjuknande till ankomst till 

sjukhus 

Om insjuknandetid (fråga 11) är okänd eller enbart timme 

kan fastslås (ex 1099) anges så exakt tidsintervall som 

möjligt från insjuknande till ankomst till första 

sjukhus/akutmottagning.  

 

Om patient vaknat med symtom anges antalet timmar från 

senaste tid utan symtom till ankomst till sjukhus.  

 

Om inneliggande patient drabbas av stroke och 

insjuknandetidpunkt är okänd (= senaste tidpunkt utan 

symtom saknas) anges så exakt tidsintervall som möjligt 

från insjuknandet till upptäckt av strokeinsjuknandet.  

 

19. Vårdats inneliggande för 

detta strokeinsjuknande 

Gäller även vård vid patientens hemsjukhus.  

Om ”nej”= ange främsta orsak till att patienten inte var 

inneliggande. Måste alltid besvaras i elektronisk version! 

 

20. Varit inlagd/bedömd 

först på annat sjukhus för 

aktuellt strokeinsjuknande 

 

Avser även vård-/hälsocentral.  

21. Inläggs först på Om redan inneliggande patient drabbas av stroke, registreras 

den typ av avdelning som patienten eventuellt flyttas till.  

Om patienten blir kvar på avdelning där denne insjuknat, 

registreras den avdelningen. Akutmottagning räknas inte 

som inläggningsavdelning.  
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22. Antal vårddygn på 

respektive avdelning under 

akutskedet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäller även vård på andra sjukhus under akutskedet. Flera 

svarsalternativ möjliga, ange antal påbörjade dygn i 

respektive ruta. Möjlighet att även ange ”okänt”.  

 

Registrera samtliga avdelningar oavsett om vårdtiden bara 

omfattar några timmar. Gäller även då patienten utskrivs för 

eftervård på annan klinik/sjukhus. Obs: Summan av 

vårddygnen kommer inte säkert att överensstämma med 

totala vårdtiden. 

 

Om patienten under ett vårdtillfälle (inneliggande p g a 

vård/behandling för annan diagnos/grundsjukdom) insjuknar 

i stroke = registrera hela vårdtiden även om strokesymtomen 

gått tillbaka tidigare under vårdtiden. 

 

Registrering av vårdtid är maximerat till 100 dagar för 

akutformuläret, därefter måste man övergå till formulär för 

3-månadersuppföljning. Vid uppnådda 100 dagar måste 

patienten ”skrivas ut” från registrering i Akutformuläret 

(ange då =fortfarande inneliggande på frågan ”Utskrivs 

efter akutvård till” se punkt 24 nedan). 

 

23. Utskrivningsdag Avser slutligt utskrivningsdatum från akutskedet. Om vård 

för stroke på flera sjukhus är det utskrivningsdatum från det 

sista sjukhuset som ska registreras.  

 

Ange datum för när patienten slutligen skrivs ut från sjukhus 

avseende vård under akutskedet, eller det datum som 

patienten överförs till annan klinik/sjukhus för eftervård. 

Datum som ligger i framtid ska inte registreras. 

Avlider patienten under vårdtiden blir utskrivningsdatum = 

avliden-datum. 

 

24. Utskrivs efter akutvård 

till 

 

”Fortfarande inneliggande” anges om patienten efter 100 

dagar fortfarande vårdas på sjukhus. Utskrivningsdatum i 

akutformuläret blir då samma som uppföljningsdatum i 3-

månadersformuläret (vårdnadshavare/patientformulär). 

 

Ange gärna adress/klinik/kontaktuppgifter till den enhet dit 

patienten flyttas (lagras ej elektroniskt) i fri text på 

pappersformuläret för att underlätta för uppföljning och 

eventuell komplettering av uppgifter. 
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C. Symtom och diagnostik  
 

25. Medvetandegrad vid 

ankomst 

Gäller medvetandegrad vid första läkarundersökningen efter 

ankomst till första sjukhus/hälsocentral/vårdenhet som 

patienten kommer till efter strokeinsjuknandet.  

 

26. Symtom vid insjuknande 

 

Flera alternativ möjliga, inklusive fri text.  

27. Är bedömning gjord vid 

ankomst enligt 

Barnriksstrokes PedNIHSS-

formulär? 

 

Om ”ja” = ange poäng. 

 

PedNIHSS-formuläret finns tillgängligt via ”Riktlinjer för 

stroke hos barn efter nyföddhetsperioden” på 

www.barnriksstroke.se   

 

28. Datortomografi (CT) 

hjärna under vårdtiden 

 

Markera om patienten är undersökt med DT/CT-hjärna 

under vårdtiden. Ange tidpunkt så exakt som möjligt.  

29. CT-angio under 

vårdtiden (avser inte CT-

perfusion) 

Markera om patienten är undersökt med CT-angiografi, obs: 

avser inte CT-perfusion.  

Ange tidpunkt så exakt som möjligt.  

 

30. MR-hjärna under 

vårdtiden 

 

Markera om patienten är undersökt med MR-hjärna. Ange 

tidpunkt så exakt som möjligt. 

31. MR-angio genomförd 

under vårdtiden 

 

Markera om patienten är undersökt med MR-angiografi. 

Ange tidpunkt så exakt som möjligt. 

32. Konventionell angiografi 

utförd under vårdtiden 

Markera om konventionell angiografi har gjorts. Ange 

tidpunkt så exakt som möjligt. 

 

33. Undersökt kärlområde 

med CT- eller MR-

angiografi under vårdtiden 

 

Om CT- eller MR-angiografi genomförts, ange vilka kärl 

som undersöktes. Endast ett alternativ är möjligt att 

registrera elektroniskt.  

34. Ultraljud halskärl under 

vårdtiden 

 

Markera om patienten är undersökt med ultraljud halskärl 

under vårdtiden, ange datum. 

35. Fynd vid 

hjärnavbildande 

undersökning  
 

Andra påvisade 

kärlförändringar 

 

Fynd som finns dokumenterat i röntgenutlåtande anges. 

Om ”ja” = ange vilket/vilka enligt alternativen. Flera 

svarsalternativ möjliga. 

 

Fynd som finns dokumenterat i röntgenutlåtande anges. 

Om ”ja” = ange vilka, flera alternativ möjliga. 

http://www.barnriksstroke.se/
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36. Ekokardiografi under 

vårdtiden 

 

 

 

 

 

Ange datum för typ av undersökning.  

 

Om olika undersökningar gjorts (t ex både TTE och TEE) 

som visar ”Normalfynd”, så anges datum för den först 

utförda undersökningen.  

 

Om avvikande fynd, anges datum för denna undersökning 

samt ICD-kod enligt alternativen. 

 

Bubbeltest = ekokardiografi med samtidig venös injektion 

av kontrastmedel (NaCl med tillsats av CO2) och 

Valsalvamanöver; används för att detektera förmaksshunt.  

 

37. Koagulationsutredning 

enligt riktlinjerna 

 

 

 

Ange ”ja” om relevant koagulationsutredning med stöd av 

”Riktlinjer för omhändertagande av barn med stroke” (finns 

på www.barnriksstroke.se ) är utförd. 

 

Om ”ja”, ange utfall enligt listan. Ange om analys pågår, 

koordinator tar då kontakt för kompletterande svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barnriksstroke.se/
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D. Akut behandling 

Akut intervention vid hjärnblödning 

 
38. Neurokirurgisk 

utrymning av blödning 

Om ”ja”, ange tidpunkt så exakt som möjligt. Ange i 

klartext vid vilket sjukhus interventionen genomförts.  

Sjukhuskod ifylls av koordinator. 

 

39. Endovaskulär 

intervention för åtgärd av 

blödning 

Avser kateterburen behandling för stroke och endast 

intrakraniella kärl (ex embolisering av AVM). 

Ange tidpunkt så exakt som möjligt. Ange i klartext vid 

vilket sjukhus interventionen genomförts, sjukhuskod ifylls 

av koordinator. 

 

 

 

 

  

Akut intervention vid hjärninfarkt 
 

40. Trombolys (intravenös) 

givet för stroke 

  

Avser intravenös behandling given för stroke/hjärninfarkt,  

t ex Actilyse. Gäller även om endast bolusdos givits = 

behandlingsstart.  

Om behandlingen påbörjats men avbrutits eller inte fullföljts 

anges svarsalternativ ”ja”. 

Om ”ja”: ange datum och tid. Om exakt minut inte kan 

anges, avrunda till närmaste tio minuter. Om timme 

och/eller minuter är okänt, ange 99. 

 

För diagnos I61 blir svaret förstås ”nej”. 

 

Undersökning enl 

Barnriksstroke PedNIHSS-

formulär 

Om ”ja”: ange antal poäng före, respektive ett dygn efter 

att trombolys givits. (PedNIHSS är under översyn och 

bearbetning under 2016.) 

 

Fullständig symtomregress Ange om fullständig symtomregress efter trombolys ses 

inom 24 timmar efter insjuknandet.  

 

Hjärnblödning med klinisk 

försämring 

Svarsalternativ ”ja”; anges enbart om patienten försämrats 

kliniskt motsvarande 4 poäng eller mer på PedNIHSS, 

oavsett hur stor blödning datortomografi visar. 

 

Ange sjukhus där trombolys 

är given 

 

Anges i klartext. Sjukhuskod ifylls av koordinator. 

 



Sida 13 av 21 

 

Barnriksstroke; Vägledning för Akutformulär, version 1.0  (2016) /RIE  

 

 

41. Trombektomi eller 

annan kateterburen 

(endovaskulär) behandling 

genomförd för ischemisk 

stroke 

 

Avser endast intrakraniella kärl.  

 

Om ”ja”: ange tidpunkt så exakt som möjligt - om exakt 

minut inte kan anges, avrunda till närmaste tio minuter. Om 

okänt, ange ”99” = okänt. Om behandlingen påbörjats men 

avbrutits eller inte fullföljts anges svarsalternativ ”ja”. 

 

Om patienten deltar i studie, ange ”ingår i studie”.  

I elektronisk version är frågorna inaktiverade för diagnos 

I61. 

 

Undersökning enl 

Barnriksstroke PedNIHSS-

formulär 

Anges om undersökning gjorts före respektive ett dygn efter 

endovaskulär behandling. Om ”ja”: ange antal poäng. 

 

 

Fullständig symtomregress Ange om fullständig symtomregress ses efter endovaskulär 

behandling inom 24 timmar efter insjuknandet. 

 

Ange i klartext vid vilket sjukhus interventionen genomförts, 

sjukhuskod ifylls av koordinator. 

 

42. Endovaskulär 

behandling av 

kärldissektion halskärl 

Avser extrakraniella kärl.  

 

Om ”ja”: ange tidpunkt så exakt som möjligt. Ange även 

om patienten ingår i studie. 

 

Ange i klartext vid vilket sjukhus interventionen genomförts. 

Sjukhuskod ifylls av koordinator. 

 

43. Hemikranektomi 

genomförd p g a expansiv 

ischemisk stroke 

Om ”ja”; ange tidpunkt så exakt som möjligt. Ange även 

om patienten ingår i studie. 

 

Ange i klartext vid vilket sjukhus interventionen genomförts, 

sjukhuskod ifylls av koordinator. 

 

I elektronisk version är frågorna inaktiverade för diagnos 

I61. 
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Läkemedelsbehandling, se även FASS: www.fass.se 

 
Ange om patienten har läkemedelsbehandling vid insjuknandet, under vårdtiden respektive 

vid utskrivningen från den akuta vårdtiden. Denna tid omfattar även fortsatt vård på annat 

sjukhus om patienten flyttas över i tidigt skede, exempelvis inom ett par dagar. Registrera 

även om läkemedelsbehandlingen planeras insättas vid återbesök inom 2 veckor efter 

utskrivning. 

 

Registrera läkemedel som patienten är ordinerad, oavsett om patienten kan tillgodogöra sig 

behandlingen eller inte. Även enstaka dos ska anges. 

 

Om patienten avlider under vårdtiden registreras ej läkemedel vid utskrivning (utgår 

automatiskt i elektroniskt formulär). 

 

Ange ”okänt” om något av preparaten används i en läkemedelsstudie och det är okänt om 

patienten får placebo eller aktivt preparat. 

 

44. Blodtryckssänkande 

läkemedel 

 

Avser samtliga grupper och oberoende av indikation. 

 

45. Acetylsalicylsyra  

 

ASA t ex Trombyl® 

46. Clopidogrel 

 

T ex Plavix® 

47. Lågmolekylärt heparin 

 

T ex Innohep®, Fragmin® 

48. Heparininfusion 

 

Enbart under akutvårdstillfälle. 

49. Kärldilaterande medel 

 

Nimotop® etc, under akutvårdstillfälle. 

50. Warfarin 

 

Waran®. Om ”ja”: ange PK(INR)-värde oavsett diagnos. 

Okänt värde = ange 9,9. 

 

51. Övriga perorala 

antikoagulantia än 

ovanstående 

 

Specificeras, fri text. 

52. Blödningshämmande 

läkemedel under vårdtiden 

 

Om ”ja”: kryssa för vilka läkemedel som givits. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fass.se/


Sida 15 av 21 

 

Barnriksstroke; Vägledning för Akutformulär, version 1.0  (2016) /RIE  

 

E. Riskfaktorer vid insjuknandet 
Både tidigare kända eller påvisade i samband med utredning under akutvårdstillfället. 

Flera alternativ möjliga, se respektive rubrik. Ange även ICD-kod där det är aktuellt, se 

fri textrad.  

 

53. Ärftlighet Första- eller andragradssläkting, yngre än 55 år, med 

tromboembolisk, cerebrovaskulär eller kardiovaskulär 

sjukdom. 

 

Tidigare stroke ”Ja” = Patienten har tidigare vårdats för fokala bortfall som 

inte avklingat inom 24 timmar. 

 

”Nej” = Om det finns förändring på CT/DT som tyder på 

tidigare stroke men patienten inte har (eller inte har haft) 

några fokala bortfall. 

 

Tidigare TIA/Amaurosis 

fugax 

 

 

Ange ”ja”, om patienten tidigare diagnostiserats för TIA. 

 

Ange ”nej”, om inget angivet angående TIA/Amaurosis 

fugax tidigare i journalen. 

 

Ange ”okänt”, om osäkra uppgifter. 
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F. Tidig rehabilitering på sjukhus 
 

54. Är bedömning av 

sjukgymnast gjord efter 

ankomst till vårdavdelning 

Avser inom vilken tid efter ankomst till vårdavdelning som 

bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut är gjord.  

 

Om inneliggande patient insjuknar, räknas dag 1 från den 

dag då strokeinsjuknandet inträffade. 

 

Om patient kommer från annat sjukhus registreras 1:a 

bedömning som ”okänt” om inte bedömning från 

sjukgymnast/fysioterapeut överrapporteras. 

 

55. Är bedömning av 

arbetsterapeut gjord efter 

ankomst till vårdavdelning 

Avser inom vilken tid efter ankomst till vårdavdelning som 

bedömning av arbetsterapeut är utförd. 

  

Om inneliggande patient insjuknar räknas dag 1 från den 

dag då strokeinsjuknandet inträffade. 

 

Om patient kommer från annat sjukhus registreras 1:a 

bedömning som ”okänt” om inte bedömning från 

arbetsterapeut överrapporterats. 

 

56. Är bedömning av 

logoped gjord efter ankomst 

till vårdavdelning? 

 

Ange inom vilken tid efter ankomst till vårdavdelning som 

bedömning av logoped har utförts.  

57. Är bedömning gjord av 

ögonläkare? 

Om ”ja”, ange även om undersökning av visus respektive 

synfältsundersökning har gjorts. 

 

”Remiss skickad” anger att ögonundersökning ännu inte 

utförts, men är planerad att göras efter utskrivning. 

 

58. Har kurator träffat 

patient och anhöriga under 

vårdtiden 

 

Besvaras med ja eller nej. 
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G. Fortsatt rehabilitering och planerad uppföljning  
Frågorna 59-62 är ej aktuella att besvara om patienten avlider under vårdtiden. I den 

elektroniska versionen kommer då frågorna att kunna lämnas obesvarade. 

 

 

59. Är ett återbesök 

planerat hos sjuksköterska 

eller läkare 

Avser återbesök relaterat till det aktuella 

strokeinsjuknandet. Flera svarsalternativ är möjliga.  

Telefonuppföljning registreras inte som återbesök. 

 

60. Planerad rehabilitering 

efter utskrivning 

Flera svarsalternativ möjliga. Planerad rehabilitering 

innebär att en sjukgymnast och/eller arbetsterapeut eller 

annan personalkategori deltar i och följer upp 

rehabiliteringen. 

 

* Rehabilitering med multidisciplinärt 

barnrehabiliteringsteam = team med speciell kompetens 

för omhändertagande av barn och ungdomar med förvärvad 

hjärnskada. 

 

* Poliklinisk rehab vid habilitering = kontakt med 

multidisciplinärt team utan speciell kompetens för 

omhändertagande av barn och ungdomar med förvärvad 

hjärnskada. 

 

* Poliklinisk rehab vid barnklinik avser 

rehabiliteringsinsatser vid enskilda besök med individuell 

träning/behandling hos en personalkategori på mottagning 

eller liknande. 

 

* Inget rehab-behov föreligger enligt teambedömning 

Avser även patienter som har behov av rehabilitering men 

som har bedömts inte kan tillgodogöra sig rehab efter 

utskrivning från eftervård.  

 

* Patienten tackar nej till erbjuden rehabilitering. Anges 

om patient/föräldrar avböjer erbjuden rehabilitering. 

 

* Rehabiliteringsbehov finns, men rehab finns inte 

tillgängligt. Anges om sjukvård/habilitering inte erbjuder 

rehabilitering. 

 

* Okänt 
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61. Är uppföljande 

avbildning MR/MR angio 

inplanerad 

Avser undersökning med syfte att kontrollera eventuellt 

bestående skada efter akutskedet, exempelvis 3 - 12 

månader efter insjuknandet. 

 

62. Har information givits 

om rökstopp till de som är 

rökare vid insjuknandet 

Registrera om information om rökstopp är given. Finns inte 

journalförda uppgifter om att denna information givits, 

anges ”okänt”.  

 

I den elektroniska versionen finns denna punkt med endast 

om patienten uppgivits ha riskfaktor ”Rökning” under fråga 

53. 

 

Har information givits om 

bilkörning 

 

Avser patienter 15 år eller äldre. Gäller även andra 

motordrivna fordon (moped, mc, snöskoter). 

 

Ange om information är given eller om det inte är relevant 

pga att patienten saknar körkort. Finns det inga journalförda 

uppgifter angående informationen om uppehåll med 

bilkörning, anges ”okänt”. 

 

Har information givits om 

p-piller, graviditet 

 

Avser flickor i tonåren. Denna fråga kommer inte upp i den 

elektroniska versionen när det gäller pojkar. 

 

63. Skriftlig information Ange om patient/vårdnadshavare givits patientinformation: 

”Information till vårdnadshavare om Barn-Riksstroke” 

respektive ”Information till ungdom om Barn-Riksstroke” i 

samband med inrapportering till registret (kan skrivas ut 

från www.barnriksstroke.se )  

Ny skriftlig information planeras.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barnriksstroke.se/
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Sjukhuskoder i BarnRiksstroke;  

i enlighet med Riksstroke 2016-01-01 

 

SJUKHUS MED BARNKLINIK 

Slutenvård för barn och ungdomar 

 

NEUROKIRURGI 

Markeras ”ja” där 

denna kompetens 

finns (för barn) 

HÖR TILL SJUKHUS 

Borås 210   

Danderyd 211   

Falun/Ludvika 213   

Gällivare 418   

Gävle 438   

Halmstad 215   

Helsingborg 216   

Hudiksvall 460   

Jönköping-Ryhov sjukhuset 273   

Kalmar 218   

Karlskrona 219   

Karlstad 342 

(+ Kristinehamn, Säffle) 

  

Karolinska-Solna 143 (Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus) 

JA  

Karolinska-Huddinge 145   

Kristianstad 221   

Skaraborgs sjukhus (SkaS)* 327 

(Skövde, Mariestad, Falköping) 

  

Linköping 147 JA  

Lund (SUS Lund) 141 JA  

Malmö (SUS Malmö) 115   

Mälarsjukhuset (Eskilstuna) 212   

Norrköping/Finspång 225   

NÄL (Norra Älvsborgs sjukhus) 324 

(Trollhättan, Uddevalla) 

  

Sahlgrenska Göteborg 116 JA  

Skellefteå 440   
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Sollefteå 441   

Sunderbyn 222   

Sundsvall 329 

(+Härnösand) 

  

Södersjukhuset Stockholm 230   

Umeå 118 Nej (2016)  

Uppsala Akademiska Barnsjukhuset 

110 

JA  

Visby 232   

Västervik 451   

Västerås 333   

Växjö 234   

Örebro 146   

Örnsköldsvik 453   

Östersund 236   

Östra sjukhuset Göteborg 235 

Drottning Silvias Barnsjukhus DSBUS 

  

 

SJUKHUS UTAN BARNKLINIK 

 

 

NEUROKIRURGI 

 

HÖR TILL SJUKHUS 

Alingsås 411  Drottning Silvias 

Barnsjukhus 

Arvika 412  Karlstad 

Avesta 413  Falun 

Bollnäs 414  Gävle 

Enköping 415  Västerås 

Hässleholm 455  Malmö/Lund 

Höglandssjukhuset Eksjö 454  Ryhov  

Kalix 420  Sunderby sjukhus 

Karlshamn 421  Karlskrona 

Karlskoga 475  Karlstad 

Kiruna 423  Gällivare 

Kullbergska Katrineholm 422  Eskilstuna 

Kungälv 473  Drottning Silvias 

Barnsjukhus 

Köping 326 

(+ Fagersta) 

 Västerås 

Landskrona 427  Malmö/Lund 
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Lidköping 461  Skövde 

Lindesberg 429  Örebro 

Ljungby 430  Växjö 

Lycksele 432  Umeå 

Mora 433  Falun 

Motala 434  Linköping 

Mölndal 223  DSBUS Göteborg 

Norrtälje 435  Karolinska-Solna ALB 

Nyköping 436  Eskilstuna 

Oskarshamn 457  Västervik 

Piteå 484  Sunderbyn 

S:t Göran (Capio S:t Göran) 228  Karolinska-Solna ALB 

Södertälje 445  Stockholm 

Torsby 446  Karlstad 

Trelleborg 447  Malmö/Lund 

Varberg 449  Halmstad 

Värnamo 450  Ryhov 

Ystad 352 

(+ Simrishamn)  

 Malmö/Lund 

Ängelholm 456  Malmö/Lund 

Sjukhus utan kod = utländska 888   

Sjukhus med okänd kod = 999   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


