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Diariet, sökväg & dokumentets filnamn G:\Hässelby VC/stroke 

 

STROKEMOTTAGNING 

Ansvarig läkare: Abdullah Almaasarani 

Ansvariga sjuksköterskor: Carina Holmberg och Ása Kristjánsdottir 

Dokumentation: All dokumentation för sjuksköterska och läkare görs under mallen Besök 

Hjärta/Kärl. 

Blodtrycksmätning: 

Mät blodtrycket i höger arm efter vila, sittande.   

Pulsmätning: 

Palpera pulsen och räkna på >30 sekunder och journalför värdet samt om pulsen är regelbunden eller 

oregelbunden.  

Vikt: Mäts med kläder, men utan skor. 

Levnadsvanor: Frågor om sömnvanor och sömnkvalitet, är patienten utvilad efter nattsömn, 

förekommer snarkningar med eventuella andningsuppehåll. Motionsvanor, hur mycket rör patienten på 

sig i veckan alternativt per dag. Kostvanor, äter patienten frukt och grönsaker, hur mycket fisk, 

kyckling, vegetariskt per vecka. Förekomsten av livsmedel med mättat fett och socker/utfyllnadsmat. 

Alkoholkonsumtion, förekomsten av riskbruk. Rökning, antal cigaretter per dag.  

 

NYBESÖK SJUKSKÖTERSKA 60 MIN:   

 

Kontroll av blodtryck, puls och vikt vid besöket.  

Genomgång av: 

*Levnadsvanor/livsstil, framförallt kost och motion. Om det under besöket framkommer behov av 

livsstilsamtal gällande förändringar av kost- och motionsvanor, guidning och hjälp till sunda 

levnadsvanor, boka patienten för ett uppföljningssamtal till livsstilssjuksköterska.  

Vid behov förskrivs FaR (Fysisk aktivitet på recept) och/eller skickas remiss till sjukgymnast. 

*Sömnvanor, sömnkvalitet, snarkningar med eventuella andningsuppehåll, huvudvärk samt 

muntorrhet vid uppvaknandet. Adekvata frågor vid misstänkt sömnapné.  

 

*Riskfaktorer, som alkohol och rökning. Framkommer hög alkoholkonsumtion rådgör med patienten  
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om vilken hjälp som önskas med detta. Remiss till beroendemottagningen. Framkommer problem med  

rökning och rökstopp önskas, remittera/boka tid till astma/KOL-sköterska alternativt 

livsstilssjuksköterska. 

 

*Framkommer psykisk ohälsa informera ansvarig läkare inför läkarbesöket för eventuellt behov av 

remiss till psykosociala teamet. Om patienten har en aktuell antidepressiv behandling informera 

läkaren för uppföljning av denna behandling. 

 

*Kognitiv nedsättning. Framkommer minnessvikt/kognitiv nedsättning boka patienten till 

demenssjuksköterska för samtal och minnestest inför läkarbesöket. 

 

 

Boka läkarbesök till ansvarig läkare samt lägg in blodprovsbeställning enligt mallen Hypertoni/Stroke. 

Boka in EKG i usk-kalendern inför besöket och glöm inte att ge patienten kallelsebrev med de båda 

tiderna.  

 

 

ÅTERBESÖK SJUKSKÖTERSKA 60 MIN: 

Återbesök bokas vid misstanke om minnessvikt/kognitiv nedsättning samt vid behov av uppföljande 

livsstilsamtal. 

 

NYBESÖK LÄKARE 30 MIN: 

Alla patienter som har haft Stroke/TIA ska bokas 1 gång/år till läkare för uppföljning efter besök hos 

sjuksköterska. Läkaren ska läsa igenom journalanteckning från sjuksköterskebesöket. Under 

läkarbesöket ska läkaren ta ställning till adekvat medicinsk behandling och framförallt till 

statinbehandling efter ischemisk stroke enligt Janusinfo. Optimera läkemedelsbehandlingen. Gå 

igenom blodprovssvar samt EKG. Se över information som framkommit gällande t.ex. psykisk ohälsa, 

kognitiv svikt och eventuellt behov av remiss till psykosociala teamet, logoped, arbetsterapeut, för 

sömnapnéutredning osv. 


