
Världens främsta 
strokekampanj
enligt World Stroke Organization 2013

Lars Rosengren
Stroketeam  2014-11-19



Strokerådet

Nationella strokekampanjen
Genomfördes 2011 10 07 – 2013 12 31 

Kostnad 50 milj kr (samhällskostnaden för 60 stroke)

Sveriges Landsting och Regioner

Styrgrupp, medicinska rådgivare
Kjell Asplund
Bo Norrving
Lars Rosengren
Nils Wahlgren
Per Wester



Strokerådet

Alldeles för många kommer in för sent !

•Folk sitter hemma och vet inte att de 
har stroke för de känner inte 
igen symptomen

•Man tror det ska gå över och väntar 
till det är för sent att ge trombolys

•Man vet inte vart man ska vända sig

Motiv till den Nationella stroke-
kampanjen
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•Känn igen stroke

•Ring 112 akut

Nationella strokekampanjen

Ansikte

Kroppsdel

Uttal

Tid

Huvudbudskap:
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Strokekampanjen

Hemsida (www.strokekampanjen.se)

TV reklam

Banners

Annonser

Broschyrer

Kort

Måns AKUT-testar Sverige



Strokerådet

Diplom till de 
20 bästa 
klubbarna

(arbetsplatser)

Tävling
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Sociala medier

&

Kampanjen har en Facebook-sida med 25.000 följare
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Samarbete med: Partnerskap med:

200 000 deltagare

Sportevenemang
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Utvärdering

Effekten av kampanjen kommer att minska efter 

kampanjslut !
Fullständig utvärdering 2015

2011 2012 2013 2014

Slutgiltig
utvärdering
återstår

Kampanj-
start

Kampanj-
slut

Preliminär
utvärdering
redovisas 

idag
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Andel som sett reklam/annons om 
stroke över tid 

kampanjstart

kampanjslut

1                    2       .          3                    4                    5                 6    mättillfällen
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Källa till kampanjannons över tid 

kampanjstart
kampanjslut

1                   .2       .          3                   4                   5                 6     mättillfällen
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Kunskap om AKUT-regeln över tid 
%

mättillfällen
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Kunskap om dysfasi/dysartri över tid

kampanjstart
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Kunskap om 112 över tid
Vart vänder du dig i första hand för att få hjälp om du tror att du eller någon i din omgivning fått en stroke?

%
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Mediantid till sjukhus, alla patienter

kampanjstart

min

11 minuter snabbare 
under
kampanjen jmf med 12
månader före

50-60 %, 30 %

2010 2011 2012 2013
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Andel trombolyserade 

kampanjstart

2010 2011 2012 2013

%

Ojusterat
Justerat

Socialstyrelsens målnivå: ≥ 15 % 

50-60 %, 30 %

30 % relativ ökning
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Dörr till nåltid; trombolys

2010 2011 2012 2013

min

Ojusterat 
Justerat

Socialstyrelsens målnivå: mediantid < 40 minuter 

15 min snabbare

15, 7
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•TV effektivaste mediet

•Internet och sociala medier har stor potential

•Utbildning, kön och ålder påverkar retentionen 
av kampanjbudskapet

Sammanfattning
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• Patienterna kommer snabbare till 
behandling

• Också en effekt av vårdens kvalitetsarbete

• 30 % relativ ökning av revaskularisering

• 110 stroke kan kalkyleras har räddats till 
oberoende under kampantiden

• Hur mortalitet och funktion påverkats över tid 
återstår att följa upp 2015

Sammanfattning
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Har samhället råd att avstå ?
Samhällskostnaden för varje 
nyinsjuknande 800.000:-

Behov av fler kampanjer ?  


