Stroke tar inte julledigt!
Ingenstans i Sverige tar stroke julledigt, trots det planerar man på Kiruna sjukhus att under julhelgen ta bort var femte
vårdplats på strokeenheten! STROKE-Riksförbundet ser allvarligt på att Kiruna sjukhus under julhelgen kraftigt minskar
antalet platser på strokeenheten och enheten för rehabilitering.
Att flytta över strokepatienter till medicinenheten, om än tillfälligt går emot all vetenskap, forskning och beprövad kunskap. Vid en stroke är
varje sekund avgörande för en lyckad behandling och efter en stroke är en bra rehabilitering en förutsättning för ett värdigt liv.

Kiruna sjukhus frångår rekommendationer i nationella riktlinjer!
Beskedet från Kiruna sjukhus att minska antalet vårdplatser på strokeenheten går stick i stäv mot nationella riktlinjer för stroke. Enligt
Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda inläggning på strokeenehet som första vårdenhet till personer med
stroke, vidare rekommenderar Socialstyrelsen inte att patienter erbjuds strokevård på vårdavdelning som inte är en strokeenhet.
STROKE-Riksförbundet står bakom Socialstyrelsens rekommendation om att strokevård som inte utförs på strokeenhet innebär
ökad risk för funktionsnedsättning och död. Med den kunskapen är det anmärkningsvärt att under julhelgen kraftigt minska antalet
platser på strokeenheten, säger STROKE-Riksförbundets verksamhetschef Kjell Holm.

Stor risk för försämrad patientsäkerhet
Vård på strokeenhet är en hörnsten i den akuta strokevården och har haft högsta prioritet i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för
Strokevård ända sedan de första riktlinjerna gavs ut. Enligt senaste Riksstrokerapporten uppnådde Kiruna sjukhus målnivån om att minst
90 procent av de som får stroke ska vårdas på strokeenhet som första vårdenhet.
Som framgick i radioinslaget i P4 Norrbotten så finns en risk att minskningen av vårdplatser på strokeenheten permanentas. Då
kommer Kiruna sjukhus ha svårt att uppfylla målnivån om att minst 90 procent av strokepatienterna ska vårdas på strokeenhet, vilket
är alarmerande avslutar Kjell Holm.
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STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra
intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 84 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Vi
arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att
anhöriga ska få ett gott stöd.
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