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Påverkas patientens funktionsnivå av 
att tillgången på slutenvårdsplatser är 
låg då patienten vårdas för sin stroke? 
 

Bakgrund 

Fulla slutenvårdsavdelningar innebär att en given mängd resurser 
måste fördelas på ett större antal patienter än vad som är fallet då 
vissa vårdplatser står tomma. En pilotstudie från ett sjukhus i region 
Skåne omfattande drygt 34000 vårdtillfällen, visar att frekvensen 
återinläggningar inom 30 dygn för samtliga akut inlagda patienter 
som vårdats inom slutenvården är högre för de som skrivs ut vid hög 
beläggningsgrad, jämfört med de som skrivs ut vid lägre 
beläggningsgrad [1]. 

 

Fulla slutenvårdsavdelningar har också visats öka risken för spridning 
av MRSA och Campylobakter, såväl som påverka vårdpersonals 
psykiska hälsa i negativ riktning [2-4]. Det finns också belägg för att 
brist på tillgång till slutenvårdplatser leder till ökade väntetider och 
negativa utfall inom akutsjukvården [5-6]. Man har även sett att ökad 
beläggningsgrad korrelerar till ökad mortalitet [7]. 

 

Studierna ovan säger dock ingenting om hur bristande tillgång på 
slutenvårdsplatser påverkar funktionella utfall för individuella 
patientgrupper. För strokepatienter finns en möjlighet att fulla 
slutenvårdsavdelningar kan leda till att kvaliteten på vården som ges 
under den akuta vårdepisoden försämras. Detta kan exempelvis ske 
genom att tiden för rehabilitering blir kortare eller att viss utredning 
missas, vilket skulle kunna medföra negativa effekter för patientens 
framtida funktionsnivå. 

 

Syfte 

Att ta reda på om funktionsnivån, mätt som andel patienter som 
blivit ADL-beroende1 vid uppföljning 3 månader efter stroke, är 
associerat till beläggningsgraden på vårdavdelningen där patienten 
vårdas för sin stroke. Hypotesen är att patienter som vårdas vid hög 
beläggningsgrad får sämre vård jämfört med de som vårdas vid lägre 
beläggningsgrad och därför i större utsträckning riskerar att bli ADL-
beroende. 

 

                                                      
1
 Om man behöver hjälp av andra vid på- och avklädning och/eller toalettbesök 
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Metod 

Studien kommer att genomföras som en retrospektiv kohortstudie på 
insamlad data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke. 
Samtliga slutenvårdstillfällen för patienter som vårdats för stroke 
under 2011-2013 i Region Skåne och Norrbottens Läns Landsting och 
som registrerats i Riksstroke inkluderas i studien. Beräknat antal 
patienter är knappt 12400 under denna period [8]. 

 

Efter godkännande från etikprövningsnämnd och efter det att 
utlämnande av data har skett kommer datamaterialet att samköras 
med data för beläggningsgrad och därefter kommer statistisk 
bearbetning att ske. Flera metoder som skulle kunna appliceras på 
detta projekt finns redan framtagna av en forskargrupp vid Lunds 
universitet som undersöker effekten av hög beläggningsgrad inom 
akutsjukvård [1, 9-10]. 

 

Datakällor 
Data för vårdtillfällen kommer att hämtas från kvalitetsregistret 
Riksstroke. Data för beläggningsgrad i Norrbotten kommer att 
hämtas från Norrbottens Läns Landstings datalager. Motsvarande 
data för Region Skåne kommer att hämtas från en databas som 
används för verksamhetsuppföljning.  
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Appendix 
 
Patientunderlag och powerberäkning 

Varje år registreras ca 25000 patienter i Riksstroke nationellt, 2012 
registrerades drygt 4100 av dessa i Region Skåne och Norrbottens 
Läns Landsting tillsammans [8]. Över 3 år ger detta ett beräknat 
patientunderlag på ca 12400 patienter som kommer inkluderas i 
studien. Av alla som drabbas av stroke och som är ADL-oberoende 
innan sin stroke blir ca 19 % ADL-beroende mätt vid 3-
månadersuppföljningen [8].  

 

Patienterna delas upp i 4 lika stora grupper utifrån beläggningsgrad 
(låg-medel-medelhög-hög), vilket ger ca 3100 patienter i varje grupp. 
Powerberäkning visar att studien kommer att kunna upptäcka en 
skillnad i ADL-beroende på ca 2,8 % mellan grupperna [11-12]. 

 

Hänsynstaganden 
Lägre andel utvärderingar inkommer för patienter från särskilda 
boenden vilket gör att man potentiellt sett tappar en större andel 
ADL-beroende patienter i 3-månadersuppföljningen. Hänsyn till 

komorbiditet är eftersträvansvärt, men full hänsyn kommer inte att 
kunna tas och troligen kommer antalet tänkta prediktorer att behöva 
begränsas. Sådan begränsning sker då i samråd mellan medicinskt 
kunnig personal och biostatistiker. Ansökan om etikprövning kommer 
att göras. 
 
Prediktorer  

Patientrelaterade: 

- Kön 

- Åldersgrupp 

- NIHSS vid strokedebut 

- Tidigare stroke 

- Diabetes vid strokedebut 

- Rökning vid strokedebut 

- Förmaksflimmer vid strokedebut 

- Pågående waranbehandling 

- Boendeform vid inskrivning 

- Cerebral blödning med klinisk försämring inom 36h från 
strokedebut 

- Nedstämdhet vid uppföljning efter 3 månader 
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- Erhållit sjukgymnastik/arbetsterapi (ja/nej/avböjt) under 
vårdtid 

- Komplikation under vårdtid (DVT/Fraktur/Pneumoni) 

 

Verksamhetsrelaterade: 

- Redan inlagd vid strokedebut 

- Genomgår trombolys vid strokedebut 

- Trombektomi vid strokedebut 

- Bilddiagnostisk modalitet (CT/MR) 

- UL karotider under akut episod 

- CT/MR angiografi under akut episod 

- Hemikraniektomi 

- Tid från symtomdebut till vårdinrättning 

- Längd på akut fas 

- Längd på inneliggande konvalescensfas 

- Sjukhus 

- Beläggningsgrad på avdelningen 
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