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LIVET ÄR EN RESA ...



. . . vilket kan sluta abrupt . . .



Hjärna

• Från hjärnan styrs flera av kroppens 

funktioner 

• Miljarder hjärnceller samarbetar 

dygnet runt. För att fungera behöver 

de syre. Av allt syre vi använder går 

hela 20 procent till hjärnan. Syret är, 

liksom näring, helt enkelt ett måste 

för att hjärnan ska fungera.



• Därför finns det små och 

stora kärl som fungerar 

som transportvägar för 

syret till hjärnans celler.

• Ibland kan ett sådant kärl 

bli igentäppt eller spricka. 

Då får inte cellerna det syre 

de behöver. Det är det som 

händer vid en stroke.



Vad är stroke?



Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som 

orsakas av en snabbt påkommande fokal störning av 
hjärnans funktion med symtom som varar minst 24 
timmar och leder till irreversibla skador på hjärna

TIA, transitorisk ischemisk attack, är en störning i 

hjärnans blodcirkulation som går över. Det betyder att 

man får symtom som liknar dem man får vid stroke, men 

som försvinner helt inom ett dygn. Ofta varar symtomen 

vid TIA endast några minuter.

OBS! om man får en TIA finns det en risk för att man får 

en ny eller större blodpropp inom de närmsta dygnen



Typer av stroke 

delas in i ischemisk (hjärninfarkt) och hemorragisk
(hjärnblödning)



Hjärninfarkt

Hjärninfarkt svarar för 85% av alla 
stroke.

• En blodpropp kan bildas i ett trångt 
blodkärl i hjärnan och kallas då 
trombos. Ofta är det ett mindre 
blodkärl i hjärnan i de djupa delarna 
av hjärnan som har täppts till, så 
kallad småkärlssjukdom (lakunär
infarkt)

• En blodpropp kan också uppstå i en 
förträngning i en halspulsåder eller i 
hjärtat och följa med blodet till 
hjärnan. En sådan propp kallas 
emboli



Hjärnblödning

• Intracerebralt hematom
(blödning inuti hjärnan ) 
utgör 10% av alla 
stroke. 

• Subaraknoidalblödning
(blödning mellan 
hjärnhinnorna) svarar 
för 5%. 



Riskfaktorer

ICKE  PÅVERKBARA

• Ålder

• Ärftlighet för hjärt-

kärlsjukdomar

• Kön (Män>kvinnor)



PÅVERKBARA  RISKFAKTOR.

• Åderförkalkning (ateroskleros)

• Hypertoni (Högt blodtryck)

• Typ 2-diabetes (åldersdiabetes) 

• Hjärtsjukdomar (förmaksflimmer)

• Rökning

• Högt kolesterolvärde (höga blodfetter)

• Övervikt

• Alkohol 

• Stress 

• Hormonbehandling (p-piller)



Symtom



• Om man själv eller någon i närheten har 

symtom som man misstänker beror på stroke 

ska man genast ringa 

112.



TID ÄR HJÄRNA!
• En kamp mot tiden. För varje 

minut som det är stopp i ett 
blodkärl vid en propputlöst stroke 
dör två miljoner hjärnceller och 
hjärnan åldras tre veckor

• Ju längre tid det tar innan 
proppen kan behandlas desto
större blir skadan 

• Ju snabbare får man vård, desto 
större är möjligheten att besvären 
försvinner eller blir bättre



• Om man har en blodpropp, kan man få 

medicin som löser upp blodproppen 

(trombolys) eller plocka bort blodproppen 

(trombektomi)

• Har man en blödning i hjärnan kan man 

behöva opereras



Utredning/sekundärprofylax

• Datortomografi/Magnetröntgen 
(infarkt/blödning/malignitet?)

• Halspulsålder ultraljud/angiografi (karotis
duplex/angiografi)

• Övervakning av hjärtrytmen (blodförtunnande 
eller blodproppförebyggande?)

• Övervakning av blodtrycket (blodtryckssänkande 
mediciner?)

• Övervakning av blodsocker

• Blodfettsänkande behandling



Hjärnan kan repareras

• De flesta har fått lära sig att man föds med en viss 

mängd hjärnceller och sedan kan de bara bli färre. 

Så är det inte alls

• Men hur bra akutbehandlingen än kommer att bli i 

framtiden kommer det ändå alltid finnas ett stort 

behov av rehabilitering efter stroke. Hjärnvävnad 

dör och helt nödvändiga funktioner försvinner, 

men inte säkert för alltid. Det finns möjlighet att 

lära om och lära nytt därför att hjärnan är 

plastisk, vilket betyder att hjärnans funktionella 

nätverk kan byggas om under hela livet. 
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Rehabilitering

• en process med komplexa, tidsmässigt 
samordnade insatser av medicinsk, 
psykologisk, pedagogisk och social art

• Det övergripande syftet med 
rehabilitering efter stroke är att 
förvärva de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att uppnå 
optimal fysisk, psykologisk och social 
funktion och aktivitet samt förbättrad 
delaktighet och livskvalitet

• Detta innebär att rehabilitering utgörs 
av individuellt anpassade och 
målinriktade interventioner som ofta 
kan utföras av patienten själv med 
coachning av ett multidisciplinärt 
strokekunnigt team



Stroketeam (multidisciplinär team)

 Läkare

 Sjuksköterska/undersköterska.

 Sjukgymnast/arbetsterapeut: Tidig 

mobilisering. Redan första dagen kan 

man kanske sitta en stund och till och 

med stå eller gå några steg. Ju 

tidigare man kommer igång med 

träningen desto större chans har man 

till en snabb återhämtning. Minskar 

risken för komplikationer.

 Logoped.

 Dietist.

 Kurator
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År 2019 inträffade drygt  25 700 strokefall 

• Antalet personer som drabbas av stroke har minskat med nästan 40 
procent under de senaste 15 åren och dödligheten har halverats. 
Trots dessa framgångar lider strokeöverlevande ofta av olika 
sensomotoriska dysfunktioner, kognitiva funktionsnedsättningar 
och psykiatriska sjukdomstillstånd. Uppskattningsvis lever drygt 
100 000 svenskar med resttillstånd efter stroke

• Antalet kvinnor som insjuknar i stroke är något lägre än antalet män

• Ungefär 5800 personer avled 2019 till följd av sjukdomen och var 
fjärde person avlider inom 28 dagar från insjuknande

• I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken. Globalt är 
stroke den näst vanligaste orsaken till död och funktionsnedsättning.

• Region Jönköping, 1045 strokefall varav 529 kvinnor och 516 män. 
Dödsfall 341 inom ett år (2019)



Stroke vanligast bland äldre 

Stroke förekommer i alla åldrar men är mycket 
vanligare bland äldre än bland yngre

• Mindre än 4% av de fall som inträffade under 
2019 drabbade en person som var yngre än 50 
år, 1% bland de som avled var yngre än 50 år 

• 74 % , av de personer som drabbades av stroke 
under 2019 var 70 år eller äldre. Av de som 
avlider av sin stroke är motsvarande andel 
89% (70 år eller äldre) 





• Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. 

Ökad överlevnad bland de allra äldsta är en av 

förklaringarna. De flesta som i dag går i 

ålderspension har många år framför sig med 

god hälsa. 

• År 2000 var 13% av befolkningen över 70 år, 

2050 kommer mer än 20% att vara det. Vi kan 

förvänta oss en ökning av antalet strokefall på 

grund av den faktorn



Åldrande



• Ett normalt åldrande är ett friskt åldrande. 
Kroppen åldras visserligen och många 
kroppsfunktioner försämras med åldern, men dessa 
förändringar brukar vi inte kalla sjukliga. T.ex

-minskar ögats skärpeomfång (läsglasögon) 
-hörseln i de högsta frekvenserna försämras

-håret grånar och blir tunnare

-huden blir mindre spänstig. 

• Förutom dessa förändringar — som hör det friska 
åldrandet till — försämras funktionen i många organ.
Detta gör att risken för att drabbas av sjukdomar som 
ger funktionsnedsättningar ökar med åren men ofta kan 
kroppens organ ändå fungera väl även i hög ålder.

• De flesta funktioner i kroppen har                        
samma funktionsnivå fram till  
70-årsåldern. Därefter börjar de 

förändras



Inre organer
• Med ökad ålder blir blodkärlen stelare och mindre elastiska och 

blodtrycket blir ofta högre (även besvär med ortostatism). Detta 
bland annat kan leda till försämrad blodflöde till hjärna (som 
konsekvens hjärnskador i t.ex hippocampus, minnesbesvär)

• Hjärtat blir mindre töjbart och hjärtats förmåga att pumpa runt 
blodet i kroppen minskar. Ökad risk för arytmier 

• Lungornas förmåga att ta upp syre från luften minskar (stelare 
bröstkorg och lungvävnad mindre elastiskt)

• Njurarna får svårare att rena kroppen från slaggprodukter. Vid 80 
års ålder är njurarnas funktion nedsatt till ungefär hälften av den 
ursprungliga förmågan. Läkemedel som utsöndras genom njurarna 
stannar därför kvar längre i kroppen

• Urinblåsans kapacitet minskar. Urinläckage och urininkontinens 
kan förekomma

• Magsäckens slemhinna blir tunnare och ger inte längre ett lika bra 
skydd mot det sura innehållet i magen

• Sämre tarmfunktion kan leda till förstoppning eller sämre 
absorption av viktiga ämne från mat



• I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå 
komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre 
patienten alltmer angeläget. ”Multisjuka äldre” är ett 
vanligt förekommande begrepp

• En italiensk studie över hemmaboende mycket gamla 
individer visade att långtidsöverlevnad var starkt 
kopplad till fysisk funktionsförmåga, men betydligt 
svagare till multisjuklighet

• Ett nytt begrepp lyftes upp ”frailty” eller ”skörhet” 
WHO betonar då tillstånd som ökad sårbarhet, nedsatt 
förmåga att klara stressituationer och nedsatta 
kroppsfunktioner. 

• Begreppen multisjuklighet och skörhet överlappar 
varandra, men kan inte ersätta varandra 



Multisjuka och sköra äldre

• multisjuka äldre definieras som individer ≥75 år med 
≥3 olika diagnoser och ≥3 vårdtillfällen det senaste året. 
Patienterna i gruppen kännetecknas av stort lidande, 
hög vårdkonsumtion, fragmenterad vård och ofta 
beroende av anhöriga 

• Skörhet betecknar ett tillstånd av accelererat biologiskt 
åldrande där kroppen successivt förlorar förmågan att 
hantera fysiska, psykiska och sociala påfrestningar 
Predisponerar för olika negativa utfall såsom död, 
förlängd vårdtid, oplanerad inläggning och 
hjälpbehov. Kan vara reversibelt
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Figur 1 illustrerar hur effekten av 
en ”stressor” eller en påfrestning 
kan skilja sig mellan en robust 
och en skör person 

Påfrestningen kan vara av fysisk, 
psykisk eller social karaktär (till 
exempel infektion, nytillkommen 
ensamhet, flytt till annat boende). 
Den robusta individen reagerar 
med en mindre 
funktionsnedsättning och återgår 
till sin tidigare funktionsförmåga 
relativt snabbt, till skillnad från 
den sköra individen som får en 
kraftigare funktionsnedsättning, 
som varar längre och som inte 
alltid leder till full återhämtning. 



Skörhets validerade skattnings 

instrument



• Stort behov att börja använda dessa validerade instrument 
som redan finns idag för att förstå och identifiera sköra 
äldre personer som skulle gynnas av en noggrannare 
kartläggning ur ett helhetsperspektiv

• Målet, på primärvården, är att ge de bästa 
förutsättningarna för fortsatt vård och planering och att 
optimera individens livskvalitet och undvika negativa 
hälsoutfall. Inom akut/slutenvården, utöver ålder och 
sjuklighet, att värdera prognos och för att göra 
riskstratifiering. Det kan fungera som underlag till 
viktiga beslut som tex svåra och komplicerade 
operationer eller begränsningar av aktiva behandlingar på 
akuta medicinska åkommor (tex stroke,

hjärtinfarkt)



Trombolys och äldre 

• Studierna har visat  samma gynnande effekt som för 
yngre patienter

• Ju äldre ( biologiskt mest än kronologiskt) och skörare 
patient desto större risk för komplikationer (blödning)

• Mellan äldre personer (>80 år) som fått eller inte fått 
behandling ,de som fick behandling visade högre 
blödningsrisk, något högre mortalitet första veckan, ingen 
skillnad på mortalitet de första 6 månaderna dock 
chansen att klara sig med ännu mindre handikapp 
signifikant större (och för dem som fått behandling inom 
tre timmar var fördelarna ännu större) 



Rehabilitering

• Samma gynnande effekt som på yngre personer 
dock andra förutsättningar beroende på patientens 
tidigare funktionsnivå samt samsjukligheten



Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018. 

Utvärdering av vård vid stroke

• I rapporten står det bland annat ”…att vården 
traditionellt prioriterar rehabilitering av personer i 
arbetsför ålder, men majoriteten av de som drabbas av 
stroke idag är 65 år och äldre. Personer i arbetsför ålder 
utgör endast 16 % av alla strokefall. Socialstyrelsen 
anser att bedömningen av rehabiliteringsbehov och 
lämplig rehabiliteringsform bör utgå från individens 
behov och livssituation, inte ålder eller förväntningar. 
Personer över 65 år som genom rehabilitering kan få en 
ökad livskvalitet ska ha samma tillgång till 
rehabilitering som personer i arbetsför ålder.”



• Inte minst finns det stora skillnader i vilka som får 
strokerehabilitering på en specialiserad 
rehabiliteringsklinik. Endast 1 % av äldre över 
80 år fortsätter sin rehabilitering efter det akuta 
insjuknandet på en specialiserad 
rehabiliteringsklinik, jämfört med 2–3 % i 
åldrarna 65–80 år och 11 % i åldrarna under 65 
år. Resultaten visar också att personer över 70 år 
får betydligt mindre dagrehabilitering på sjukhus 
än yngre personer.



Konklusioner

• Stroke är en alvarlig  sjukdom med stora konsekvenser för individen, 

familjen  men även samhället  

• Tiden är hjärna, ju fortare desto bättre….. Ring 112!!
• Rehabiliteringen efter stroke är en viktig del av behandlingen som borde 

erbjudas lika mycket till alla beroende på individens behov och inte ålder

• Stort behov av att börja använda dessa validerade instrument, som finns 

idag, för att identifiera sköra äldre personer och initiera en personcentrerad 

individuell planering både i förebyggande syfte samt för bättre planeringen 

av vårdens inriktning 



Tack för uppmärksamhet!


