
 
 

 

 

Verksamhetsrapport Strokecentrum Väst 2020 
 

Bakgrund och syfte 
Strokecentrum Väst (SCV) är en centrumbildning vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 
Universitet som inrättades 2011. Det primära syftet är att kraftfullt stärka strokeforskningen i 
Göteborgsregionen och Västsverige. I styrgruppen finns representation från olika medicinska 
och vårdvetenskapliga professioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och 
från tekniska professioner vid Chalmers Tekniska Högskola liksom representation från 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och patientorganisationer. SCV 
har även som syften att bidra till att ny kunskap från forskningen implementeras i hälso-och 
sjukvården och att bidra till kunskapsförmedlingen om stroke både till professionen och 
allmänheten. SCV verkar för att uppnå dessa syften genom att: 

• Fokusera på att kraftfullt stärka multidisciplinär klinisk strokeforskning, stimulera 
att kunskapsluckor inom strokevården beforskas och stimulera experimentell 
strokeforskning med translationell potential, det vill säga vars resultat på sikt kan 
omsättas i vården. 

• Generera nya och potentiera befintliga forskningsprojekt inom stroke. 
• Skapa kreativa mötesplatser och stimulera nya forskningssamarbeten. 
• Skapa en rekryteringsbefrämjande miljö med riktade åtgärder för att säkra 

tillväxten av yngre strokeforskare. 
• Generera nya och potentiera befintliga nätverk för olika yrkesgrupper inom hälso-

och sjukvården som arbetar med stroke, både i akutfasen och under rehabilitering. 
• Stärka samverkan både lokalt och med andra lärosäten. 
• Erbjuda utbildning i form av regelbundna seminarier, möten och föreläsningar. 
• Bidra till ökad kunskap om stroke hos allmänheten genom massmedia, internet, 

utåtriktade event och bildningskampanjer. 
• Samverka med hälso-och sjukvården för att uppnå snabb implementering av 

forskningsresultat. 
• Tillsammans med industrin verka för att implementera och vetenskapligt utvärdera 

nya tekniker och behandlingar. 
• Verka för forskningsfinansiering 

 
För mer information var god se: https://www.gu.se/strokecentrumvast.  
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Rapport för verksamhetsåret 2020 
 
Styrgruppsmöten 
Styrgruppen har sammanträtt vid fem tillfällen; 2020-01-17, 2020-04-01, 2020-06-02, 2020-
09-19 och 2020-11-17. Det första mötet var fysiskt, men pga den pågående pandemin var de 
senare digitala.  
 
Utåtriktade aktiviteter 
SCV utåtriktade planerade aktiviteter har påverkats kraftigt av pandemin:  

• 2020-11-25: Halvdags forskningsseminarium om cerebrala blödningar som initialt 
hade planerats som ett fysiskt möte arrangerades istället som ett digitalt möte.  

• 2020-10-14: Samverkan med Stroke syd avhölls som ett virtuellt eftermiddagsmöte för 
bägge regionerna om forskning kring akut stroke.  

• Planerade fysiska heldagsmöten ställdes in då den interna diskussionen mellan de 
vanligen 100 deltagare som är centrala för mötena inte fungerar virtuellt.  

• Inspirationsforum (kliniska regionala forskningsseminarium som syftar till att 
rekrytera nya forskare) har ställt in 2 ggr under året. 

• Regionala strokedagar, 3 stycken, har ställts in under året. 
Vårt mål att kontinuerligt stärka de regionala strokeforskningsnätverken (strokeforskare, 
potentiella forskare, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, 
tekniker, ambulanspersonal och annan paramedicinsk personal som arbetar med stroke, 
respektive representanter från Västra Götalandsregionens 9 strokeenheter) har därmed pga 
Covid-19 inte kunnat uppfyllas på ett fullgott sätt under 2020.  
 
Vetenskaplig produktion och forskningsresultat 
Tre doktorander har framgångsrikt försvarat sina avhandlingar inom stroke: 

• Netha Hussain – “Virtual reality based kinematics for assessment of post-stroke upper 
limb function” 2020-05-20 

• Charlotte Wassenius – ”Occupational engagement after stroke - a long-term 
perspective” 2020-10-02 

• Lena Rafsten – “Postural balance, anxiety and motor function after stroke, at very 
early supported discharge with continued rehabilitation” 2020-11-20 

 
SCV har sammanställt publicerade artiklar från strokeforskare inom centrumet för 2020. 
Glädjande nog ser vi att den vetenskapliga produktionen inom stroke fortsätter att öka och nu 
finns nära 100 vetenskapliga arbeten publicerade 2020 jämfört med 80 eller färre årligen 
föregående år. Den samlade vetenskapliga produktionen med relevans för stroke under 2020 
för flera forskargruppsledare inom centrumet återfinns i bilaga 1. 
 
Nedan beskrivs mycket kort några exempel på forskningsresultat som publicerats av forskare 
inom SCV under verksamhetsåret 2020. Publikationerna refereras på sista sidan i detta 
dokument. Resultaten visar på den bredd som finns i strokeforskningen inom SCV och ger 
också exempel på studier utförda i nationell och internationell samverkan. 
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• De senaste två decennierna har insjuknande i ischemisk stroke minskat kraftigt i den 

medelålders och äldre befolkningen, men denna minskning syns inte bland män och 
kvinnor som är yngre än 50 år. En tänkbar orsak till detta är att förekomsten av fetma 
bland yngre ökar. Medicinska födelseregistret innehåller uppgifter om längd och vikt 
för alla kvinnor som fött barn i Sverige och genom koppling till patient- och 
dödsorsaksregistren var det möjligt att undersöka risken för tidig stroke i relation till 
BMI (body mass index; ett mått kroppsmassa) vid första besöket på mödravårdscentral 
för cirka 1,5 miljoner kvinnor. Under en medianuppföljningstid på 16,3 år 
dokumenterades 3 295 fall av ischemisk stroke vid en genomsnittsålder av knappt 50 
år. Jämfört med kvinnor med BMI från 20 till <22.5 kg/m2 ökade risken för stroke 
med ökande BMI med en tredjedel redan vid måttlig övervikt, var nästan fördubblad 
vid fetma (BMI 30 till <35) och ökade 2,6 gånger vid BMI 35 och högre. Fetma, 
särskilt svår fetma, leder således till kraftigt förhöjd risk för ischemisk stroke hos 
yngre kvinnor.  
 

• Livstidsrisken för stroke i den allmänna manliga befolkningen har studerats utifrån 
befolkningsstudien “1913-års män”. Under totalt 48 års uppföljning, av män från 50 
till 98 års ålder, fick 21 % av studiedeltagarna stroke och den kumulativa risken att få 
stroke under livstiden var nära 50 %. Prevalensen av personer som tidigare haft en 
stroke var cirka 12 % från 80 års ålder och framåt. Incidensen ökade som förväntat 
med ökande ålder från 3,5 per 1000 personår vid 50 års ålder till 181 per 1000 
personår vid 95 års ålder.  
 

• Av 7812 patienter med slutdiagnosen TIA eller stroke så valde 62 % att ringa 112 för 
ambulanstransport till sjukhus. Av dessa blev 3,6 % inte transporterade till sjukhus 
med ambulans. En av anledningarna kan ha varit att i mer än hälften av fallen så 
skedde samtalet mer än 24 timmar efter insjuknandet. En annan anledning kan ha varit 
att många hade yrsel som huvudsymptom. I de flesta fall var det 
ambulanssjuksköterskans beslut att avstå från direkttransport med ambulans, men i 4 
% av fallen var det patientens eget beslut. Patienten/anhörig var på något sätt delaktig 
i beslutet i häften av fallen. I 74 % av fallen var slutdiagnosen stroke. Andelen 
patienter som var oberoende av andra i sina dagliga aktiviteter minskade med 15 % 
vid utskrivningen jämfört med före insjuknandet i patientgruppen som inte åkte direkt 
till sjukhus med ambulans, vilket indikerar att en del av fallen hade neurologiska 
resttillstånd.  
 

• En studie baserad på det lokala registret för trombektomi (mekanisk propputdragning) 
vid akut stroke, ”the Sahlgrenska Stroke Recanalization Registry”, visar att även 
personer som innan stroke har en funktionsnedsättning som gör dem beroende av 
andra i vardagen har nytta av behandling med trombektomi. Tre månader efter stroke 
har gruppen återhämtat sig till samma funktionsnivå som innan strokeinsjuknandet i 
samma utsträckning som personer som inte hade funktionsnedsättning innan stroke. 
Dessa nya resultat talar således för att funktionshinder innan strokeinsjuknandet inte 
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ska göra att man avstår från trombektomi vid akut stroke i klinisk rutin. Resultaten är 
viktiga eftersom personer med funktionshinder innan stroke inte inkluderades i de 
tidigare studier som låg till grund för behandlingens införande i klinisk rutin.  
 

• Majoriteten av ischemiska stroke orsakas av blodproppsbildning. I en stor andel av 
fallen förblir orsaken till blodproppsbildningen okänd och denna grupp är större vid 
ischemisk stroke i yngre år. Många koagulationsfaktorer (faktorer som ökar blodets 
levringsförmåga) produceras i levern. I denna studie undersöktes levervävnad från 
patienter som genomgått leverkirurgi. Med olika typer av sekvenseringstekniker 
identifierades ett stort antal genetiska varianter som har betydelse för produktionen av 
koagulationsfaktorer. Vi kommer nu undersöka om de varianter som leder till en ökad 
produktion av protrombogena faktorer ökar risken för ischemisk stroke, särskilt i de 
yngre åldersgrupperna.  
 

• Ischemisk stroke är den vanligaste typen av stroke och i så stor andel som cirka 25 % 
av fallen förblir orsaken okänd, så kallade kryptogen stroke. I denna studie 
analyserades cirkulerande nivåer av protein som är involverade i inflammatoriska 
processer hos 162 studiedeltagare som insjuknat med kryptogen stroke (stroke utan 
känd bakgrund) före 70 års ålder. Proteinmönstren jämfördes med de hos 73 
studiedeltagare som insjuknat i ischemisk stroke på grund av åderförkalkning i 
halspulsådern. Med denna typ av analyser kunde en undergrupp av kryptogen stroke 
identifieras som sannolikt har åderförkalkning som orsak till sitt strokeinsjuknande.  
 

• Nedsatt funktion i arm och hand är vanligt hos personer som insjuknat i stroke. 
ABILHAND är ett instrument för att mäta självupplevd arm och handfunktion i 
vardagsaktiviteter. Studien var ett samarbete med forskare från Lunds universitet och 
del av Stroke Arm Longitudinal study at University of Gothenburg (SALGOT). 
Resultaten visade att självupplevd arm och handfunktion i vardagsaktiviteter (mätt 
med ABILHAND) förbättrades hos 106 personer från dag 3 till månad 12 efter stroke. 
Förbättringen var mest uttalad under de första 3 månader, men den var långsammare 
hos äldre och vid svårare stroke. Resultaten visar att ABILHAND-instrumentet kan 
rekommenderas för att följa återhämtningen av självupplevd aktivitetsförmåga i 
vardagen hos personer med stroke.  
 

• En långtidsuppföljning av >1000 patienter som insjuknat med stroke visar att 8 % 
utvecklar epilepsi och merparten av dessa drabbas av epilepsi inom 4 år efter sin 
stroke. Exempelvis innebar en stor stroke i storhjärnan, kärldissektion samt tidigare 
hjärt-kärlsjukdom en ökad risk för epilepsi. Patienterna med epilepsi efter stroke var 
också anfallsfria i lägre grad än förväntat. Av de patienter som hade fortsatta 
krampanfall justerades epilepsimedicineringen enbart för hälften av dem. I studien 
följdes patienter med epilepsi efter stroke sällan hos neurologspecialist och det finns 
utrymme för ett förbättrat omhändertagande av denna patientgrupp.  
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• Stroke är en vanlig sjukdom som har flera potentiella konsekvenser som psykiska 
problem och smärta. Studien som gjordes i samverkan med delar av Riks-strokes 
styrgrupp utgår från Riksstrokes databas, omfattade data från akut fas, 1 år och 5 år 
efter insjuknandet, och länkades till data från Försäkringskassan. Vi kunde visa att det 
fanns skillnader i självupplevd allmän hälsa, smärta och depression 1 till 5 år efter 
stroke relaterad till arbetsstatus vid ett år. För de som inte var åter på jobbet inom ett 
år fanns det ingen förändring i allmän hälsa efter 5 år. För de flesta var återgång till 
arbete inom ett år förknippad med uppfattningen om bättre hälsa, men för vissa hade 
det blivit för mycket att komma tillbaka till jobbet och de försämrades i hälsan. 
Patienter som haft stroke behöver uppföljning och stöd för att balansera arbetsåtergång 
och hälsa.  
 

• Publikationer från SCV, liksom åtskilliga andra inom den vetenskapliga litteraturen, 
belägger de betydande svårigheter som strokepatienter konfronteras med, både i det 
akuta förloppet och senare i vårdkedjan. Ett ”Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för stroke och TIA del 1” har utarbetats av Nationella arbetsgruppen för 
stroke (NAG Stroke) och godkändes av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 20-
05-15 och implementering pågår nu i landets alla regioner. Del 2, som innefattar 
vårdförloppet efter slutenvårdsfasen började utformas under 2020 och färdigställs 
under 2022 för att därefter införas i hela Sverige. Syftet med vårdförloppen är att ange 
riktlinjer för prehospital vård, slutenvård, rehabilitering, primärvård och kommuner så 
att vårdprocessen optimeras för bästa möjliga omhändertagande och livskvalitet för 
individer som insjuknat med stroke. Processen följer patienten livslångt för att säkra 
sekundärprevention och vid behov återkommande rehabilitering. Lars Rosengren från 
SCV leder detta arbete som baseras på vetenskaplig evidens.  

 
Väststroke – ett lokalt kvalitets- och forskningsregister  
En mycket viktigt strategisk satsning för SCV under senare år har varit att stödja Väststroke, 
som är ett lokalt kvalitets- och forskningsregister för stroke och TIA som kompletterar det 
nationella kvalitetsregistret Riksstroke. Syftet är att ge ett utökat underlag för forskning samt 
verksamhetsnära utveckling och kvalitetssäkring genom registrering av mer detaljerade 
process- och utfallsmått för hela den multidisciplinära strokevårdkedjan, från de tidiga 
prehospitala insatserna till fortsatt vård efter utskrivning från akutsjukhuset. Christina Jern, 
Johan Herlitz, Per-Olof Hansson och Lars Rosengren från SCV sitter i Väststrokes styrgrupp 
och Katarina Jood är ordförande.  
 
Väststrokeregistret, som delfinansieras av SCV, har haft stöd från Västra Götalandsregionen. 
Tack vare detta har forskningssjuksköterskor kunnat arbeta med registrering i Väststroke, 
vilket bidragit till en god täckning och hög datakvalitet. Från 2012 till 2019 finns nu data 
registrerade på >14 000 patienter med stroke eller TIA som vårdats vid någon av 
strokeenheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rekrytering av ytterligare patienter har 
avslutats då databasen bedöms tillräcklig för sitt syfte och forskare inom SCVs nätverk 
arbetar nu med att koppla ihop Väststroke-registrets data med andra lokala och nationella 
register. Det finns också en biobank med blodprover kopplade till patienterna i registret vilket 
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kommer att ge en unik potential för analys av biomarkörer kopplat till sjukdomens 
svårighetsgrad och konsekvenser. Detta kommer utgöra en stor och viktig resurs för 
strokeforskning inom SCV under de kommande åren.  
 
Väststrokeregistret har därtill haft betydelse för utvecklingen av strokesjukvården. Flera så 
kallade förbättringsprojekt har initierats baserat på observationer som gjorts via Väststroke. 
Som exempel har åtgärder vidtagits för att minska förekomsten av trycksår under vårdtiden.  
 
Exempel på andra forskningsprojekt som nyligen initierats och som pågått under 2020 

Senaste årens forskning har lett till stora framsteg i den akuta behandlingen av ischemisk 
stroke då vi erhållit evidens för den stora nyttan med att ta ut blodproppar mekaniskt, så 
kallad trombektomi. Detta kan i vår region endast utföras vid Sahlgrenska universitets-
sjukhuset. Ambulanspersonal har inte förutsättningar för att göra en medicinskt säker 
prioritering av vilka patienter som ska köras till Sahlgrenska för sådan behandling. Därför 
driver Lars Rosengren, Annika Nordanstig och medarbetare inom SCV nu i samverkan med 
Regionala strokerådet och Chalmers Tekniska Högskola ett projekt (”ViPHS; video support in 
the prehospital stroke chain”) som innebär att en videolänk via G4-nätet etableras mellan 
rullande ambulans under utryckning och den regionala reperfusionsjouren på Sahlgrenska 
(regionens strokebakjour). Denna jourhavande läkare kan då via videolänk sambedöma 
patienten med ambulanspersonalen. Systemet utprövades initialt via simuleringar som visade 
att neurologisk bedömning kan säkerställas via videolänk. Tre ambulanser väster om Borås 
utrustades 2019 för videokommunikation och det kunde då fastställas att den videostödda 
dirigeringen av akuta strokepatienter fungerade problemfritt och på ett medicinskt säkert sätt. 
Under 2020 planerades driftsättning av 12 ambulanser i regionen med mer avancerad IT-
utrustning för videokommunikation. Tyvärr kom Covid-19 att belasta strokesjukvården till 
den grad att start av projektet kom att fördröjas till 2021. Syftet med projektet är att 
vetenskapligt säkerställa att transporttiden till Sahlgrenska för patienter med potentiellt behov 
av trombektomi förkortas och därmed leder till förbättrat utfall med fler återställda patienter. 
Metoden är unik och resultaten kommer att publiceras internationellt. 
 
Under 2018 startade Christina Jern och Turgut Tatlisumak i samarbete med Katharina Stibrant 
Sunnerhagen, Katarina Jood, Margit alt Murphy, Lars Rosengren och flera andra forskare 
inom SCV en stor lokal studie, ”FIND stroke recovery”. Tanken är att ta tillvara den 
multidisciplinära kompetensen inom SCV för att på ett detaljerat sätt kartlägga de komplexa 
kombinationer av funktionsnedsättningar och andra symtom som förekommer efter stroke. 
Trots att dessa besvär ofta kvarstår under lång tid är kunskapen begränsad avseende hur de 
utvecklas över tid. Inom FIND inkluderas patienter med alla typer av stroke vid strokeenheten 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de följs sedan upp med upprepade återbesök (3, 6, 
12, 24 och 60 månader efter insjuknandet). Vid alla tillfällen utförs omfattande tester av bland 
annat neurologisk och kognitiv funktionsförmåga och olika typer av blodprov tas. Hittills har 
234 studiedeltagare inkluderats varav ca 160, 100 och 65 följts upp efter 3, 6 respektive 12 
månader. Inklusionen i denna studie har temporärt pausats pga pandemin och kommer 
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återupptas så snart det är möjligt och beräknas pågå under cirka tre år till. Kliniska variabler 
och biomarkörer kopplade till återhämtning och utfall efter stroke kommer att utvärderas.  
 
 
 
 
 
Christina Jern   Per-Olof Hansson 
Professor, universitetssjukhusöverläkare  Docent, chefläkare 
Ordförande SCV   Vice ordförande SCV 

               
Lars Rosengren 
Adj professor, universitetssjukhusöverläkare 
Föreståndare SCV 
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