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Abstract 

 

The purpose of this study was to describe and compare the time course of symptom 

onset to initiation of thrombolytic therapy in patients who experienced an acute stroke 

during two time periods. The study was descriptive and comparative design was 

retrospective with a quantitative approach. The study included 38 patients who received 

thrombolytic therapy for acute stroke during the period 1 January 2011 to August 31, 

2011 as compared to the control group of 33 patients in 2009. The data collection 

consisted of introduced and de-identified data from the data file / data file from the 

"Save the brain." All data were analyzed and processed in the statistical program SPSS. 

The results showed a significant reduction in time between the years 2009 and 2011. 

Less time was observed regarding the "emergency room to CT", "CT scans for 

thrombolytic therapy" and "emergency department to thrombolysis." A significant 

difference between groups was also seen in logistical problems, the difference showed 

that group 2 from 2009 had to wait longer than 30 minutes from CT to treatment. The 

authors of this study were able to see in its conclusion that all lead times except 

"symptom-to-door" and "symptoms to treatment" were shortened. Probably could the 

lead times shortened further for a CT was placed in the emergency department and on 

thrombolysis was there. The authors of the study considered it essential to raise 

awareness among the public about early signs of acute stroke and the importance of 

seeking treatment early.  
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Sammanfattning  

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva och jämföra tidsförloppet från 

symptomdebut till start av trombolysbehandling hos patienter som drabbats av akut 

stroke under två tidsperioder. Studien var deskriptiv och med jämförande design, var 

retrospektiv med en kvantitativ ansats. Studien inkluderade 38 patienter som fick 

trombolysbehandling vid akut stroke under tidsperioden 1 januari 2011 till 31 augusti 

2011 som jämfördes mot kontrollgruppen om 33 patienter under år 2009. 

Datainsamlingen bestod av införda och avidentifierade uppgifter från 

dataregistret/datafilen från ”Rädda hjärnan ”. All data har analyserats och bearbetats i 

statistikprogrammet SPSS. Resultatet visade en signifikant minskad tidsåtgång mellan 

åren 2009 och 2011. Minskad tid sågs avseende ”akutmottagning till datortomografi”, 

”datortomografi till trombolysbehandling” och ”akutmottagning till 

trombolysbehandling”. En signifikant skillnad mellan grupperna sågs även i 

logistikproblem, där skillnaden visade att grupp 2 från år 2009 fick vänta längre än 30 

minuter från datortomografi till behandling. Författarna i denna studie kunde se i sin 

slutsats att samtliga ledtider förutom ”symtom till dörr” samt ”symtom till behandling” 

förkortades. Troligen kan ledtiderna förkortas ytterligare om en DT placerades på 

akutmottagningen samt om trombolysbehandling gavs där. Författarna till studien ansåg 

att det var av största vikt att öka kunskapen hos allmänheten om tidiga tecken vid akut 

stroke samt vikten av att söka vård tidigt.  
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1. Introduktion 

 

Varje år drabbas 30 000 personer av akut stroke i Sverige, av dessa avlider 8000. Tiden 

är en avgörande faktor, ju tidigare en person med akut stroke får vård, desto mer effektiv 

blir behandling och vård. Den svenska strokevården fortsätter att förbättras. Det gäller 

framförallt den medicinska behandlingen i akutskedet, tillgången till vård på strokenhet 

samt sekundärpreventionen. Trots de generella förbättringarna, finns det sjukhus och 

landsting som släpar efter i den medicinska utvecklingen. Det gäller t.ex. 

akutbehandling med trombolys, antikoagulantika som sekundärprevention hos patienter 

med embolisk stroke samt statiner hos patienter med hjärninfarkt (Riks-Stroke, 2009). 

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår ett ”Rädda hjärnan” Lean-projekt som har i 

syfte att förkorta tidsförloppet från symtomdebut till start av trombolysbehandling hos 

patienter som drabbats av stroke. Det kan medföra att fler patienter med strokesymptom 

hittas inom tidsramen för att få trombolysbehandling menar neurologläkare Erik 

Lundström processägare för ”Rädda hjärnan” projektet vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala i en intervju den 5 september 2001.  

Försenad ankomst till sjukhuset är ett av de största hindren vid trombolysbehandling av 

patienter med akut ischemisk stroke. En studie gjord i Korea där 500 personer 

intervjuades visar på dålig kunskap hos allmänheten vad det gäller symptom på stroke, 

samt vikten av att söka sjukvård tidigt vid dessa symptom (Young Seo, o.a., 2011). 

 För att hitta dessa patienter inom tidsgränsen för trombolysbehandling, krävs en 

omfattande utbildning av allmänheten när det gäller strokesymptom (Young Seo, o.a., 

2011; Lecouturier, Rodgrs, J Murtagh, White, Ford, & Thomson, 2010). 

 

1.1 Allmänt om stroke 

Stroke, apoplexia cerebri är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och är den 

vanligaste orsaken till funktionshinder bland vuxna (Myint, o.a., 2011; Millán, Doeado, 

& Dávalos, 2010). Definitionen av stroke enligt WHO är en snabb påkommen fokal 

störning av hjärnans funktioner med symtom som varar minst 24 timmar eller leder till 

döden, där orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär (Norrving, Olsson, & 

Lindgren, 2006). Stroke är ett samlingsnamn för symtombilden som patienten uppvisar 

när blodförsörjningen upphör helt eller delvis till någon del av hjärnan, orsakad av 

trombos/emboli eller blödning (Almås, 2002). Omkring 85 % av alla strokefall orsakas 

av ischemisk hjärninfarkt, en tromb/emboli i något av hjärnans blodkärl vilket leder till 



 
 

2 
 

syrebrist i intillliggande vävnad och därefter vävnadsdöd. Intracerebrala hematom, vilket 

innebär en blödning i hjärnparenkymet utgör cirka 10 % av alla strokefall. Resten utgörs 

av subaraknoidalablödningar dvs. en blödning i subaraknoidalrummet mellan den yttre 

hjärnhinnan (pia mater) och den mellersta hjärnhinnan (araknoidalhinnan). Transitorisk 

ischemisk attack, TIA innebär övergående symtom inom 24 timmar utan behandling. De 

flesta TIA har emellertid en kort duration, vanligast några minuter till någon timme 

(Norrving, Olsson, & Lindgren, 2006). 

 

Uppkomst  

Syrebristen vid ischemisk hjärninfarkt orsakas av ett försämrat eller upphört blodflöde i 

någon av hjärnans blodkärl, orsakat av en trombos eller emboli. Trombos innebär att ett 

koagel bildas någonstans i kroppen. Tromboser kan uppstå på grund av en skada i 

blodkärlens vägg. När en skada uppstår startar koagulationssystemet. Trombocyter 

klibbar ihop sig med varandra och bildar en trombosytplugg för att täppa till skadan. För 

att stabilisera pluggen bildas ett fibrinnät över pluggen. Koagulationsprocessen kan leda 

till att blodkärlets lumen delvis eller helt täpps till. Emboli är en propp som spolas med 

blodet och fastnar när blodkärlets lumen blir för smalt. Ett delvist avstängt blodkärl 

leder till syrebrist i hjärnan, en total avstängning orsakar en hjärninfarkt (Wikström, 

2006).  

Riskfaktorer för stroke är hypertoni, aterosklerotiska förändringar i hjärnans artärer, 

diabetes, rökning, höga blodfetter, övervikt, hög ålder och hjärtsjukdom, främst 

förmaksflimmer (Jackson & Peterson, 2011; Wolf, Agostino, Belanger, & Kannel, 

1991). 

 

Insjuknande 

Insjuknandet vid akut stroke karakteriseras som ett snabbt förlopp, ofta med ensidiga 

symtom som exempelvis svaghet, förlamning, känselbortfall, blindhet samt afasi dvs.  

svårigheter med att prata eller förstå. Mindre vanliga symtom så som huvudvärk, 

illamående, yrsel och balanssvårigheter kan förekomma. Det är viktigt att påvisa om 

symtomen beror på trombos/emboli eller blödning för vidare behandling. Detta görs 

genom en akut datortomografi (DT) av hjärnan (Norrving, Olsson, & Lindgren, 2006). 

Därmed är det av högsta prioritet att transportera patienten till ett sjukhus där man kan 

göra en akut DT-undersökning av hjärnan (Svensson & Borovszky, 2009). 

 



 
 

3 
 

Epidemiologi/Förekomst 

Av de cirka 30 000 personer i Sverige som drabbas av stroke, är mer än 80 procent över 

65 år (Almås, 2002).  I vart femte fall är personen i yrkesverksam ålder dvs. under 65 år. 

Av alla dödsfall i Sverige står stroke inklusive hjärnans andra kärlsjukdomar för 12 %.  

I Uppsala län insjuknade 779 personer akut i stroke under år 2010. Av dessa avled 39 

personer under vårdtiden på Akademiska sjukhuset (Landstinget i Uppsala län, 2003).  

Stroke är den största invalidiserande somatiska sjukdomen och svarar för störst antal 

vårddagar på svenska sjukhus med närmare 1 miljon vårddagar årligen. Detta kostar 

samhället cirka 13,5 miljarder kronor/år. I Uppsala län uppskattas kostnaden till cirka en 

kvarts miljard kronor. Största delen belastar primärvården då dessa patienter ofta kräver 

olika omvårdnad- och boendeformer efter det akuta omhändertagandet.  

Den genomsnittliga kostnaden för en strokepatient under första året efter insjuknandet 

uppgår till ca: 150 000 kronor. Medelvårdtiden för strokepatienter är ca: 14 dagar vid 

Akademiska sjukhuset (Landstinget i Uppsala län, 2003; Riks-Stroke, 2009). 

 

Sekundära hjärnskador 

Sekundära hjärnskador kan många gånger påverkas och orsakas främst av syrebrist. 

Därmed har fri luftväg och tillförsel av syrgas högsta prioritet (Wikström, 2006). 

Hjärnan har inga egna glukosdepåer, därmed är det viktigt att hålla normal glukoshalt i 

blodet. Både för låga och för höga glukoshalter i blodet är skadliga. Låga värden 

förhindrar den normala energiomsättningen i hjärnan. Vid höga värden ansamlas glukos 

i det skadade området i hjärnan vilket gör att det skadade området drar till sig vätska och 

därmed ökar svullnaden ytterligare vid en blödning. Det är viktigt att patienten inte får 

ett för lågt blodtryck, ett för lågt blodtryck gör att hjärnan inte får tillräckligt med blod 

vilket i sin tur leder till syrebrist. Patientens huvudända bör vara höjd med cirka 30 

grader om det systoliska blodtrycket överstiger 100 mmHg, då man inte vet om 

symtomen orsakats av en tromb/emboli eller blödning. Höjd huvudända sänker trycket i 

hjärnan och kan förhindra en inklämning. Vid en inklämning blir volymen inne i kraniet 

för stort relaterat till utrymmet, vilket leder till att blodcirkulationen till hjärnans kärl 

försämras. Inklämning kan leda till att andningscentrum påverkas och patienten kan 

sluta andas (Wikström, 2006). Studier visar att parametrar som andningsfrekvens, 

blodtryck och glukoshalt är viktiga att observera och åtgärda för att inte försämra 

patientens prognos (Diez-Tejedor & Fuentes, 2004; Ringleb, o.a., 2008). 
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1.2 Trombolys 

Trombolysbehandling är den idag enda indicerade akutbehandling vid akut stroke.    

Trombolys är en högprioriterad och evidensbehandlad behandling. I målgruppen 

ischemisk stroke fortsätter andelen behandlande att öka, om än i långsam takt. Sverige 

ligger väl till i jämförelse med andra länder. Att indikationen utökades från 

tidsintervallet 3 timmar till 3-4,5 timmar efter insjuknandet har inte medfört till någon 

drastisk ökning av andelen trombolysbehandlade. Den stora variationen mellan olika 

landsting och sjukhus tyder på att trombolys är underutnyttjat vid många sjukhus. En 

ökad andel trombolyslarm, dvs. tidig sakkunnig bedömning av om trombolysbehandling 

är aktuell eller inte, kan bidra till högre trombolysfrekvens (Riks-Stroke, 2009).  

När en patient drabbas av trombos eller emboli uppstår snabbt ischemi och nekros i 

hjärnvävnaden pga. av att det inte finns samma förutsättningar för anaerob metabolism 

som i många andra vävnader. För varje minut som går dör 2 miljoner nervceller. Efter en 

timme har hjärnan genomgått 3,5 års naturligt åldrande (Svensson & Borovszky, 2009).  

 Hjärnvävnadens känslighet avspeglas i att prognosen för strokepatienter är bättre ju 

tidigare trombolysbehandlingen kan administreras (Diez-Tejedor & Fuentes, 2004).  

Intravenös behandling med trombolysläkemedel rt-PA (rekombinant 

vävnadsplasminogenaktivator) inom 3 timmar från symtomdebut har varit godkänd av 

Läkemedelsverket sedan 2003 (Young Seo, o.a., 2011; Sjölin Borovszky, 2008; Murray, 

Norrving, Sandercock, Terérnt, Wardlaw, & Wester, 2009).  

Trombolys är ett potent läkemedel och kan vid fel användning orsaka hjärnblödning. 

Tidigare forskning har visat att trombolysbehandling ska ges inom tre timmar från 

symtomdebut om inga kontraindikationer föreligger (Ehlers, Andersen, Clausen, Bech, 

& Kjölby, 2006). Nya studier visar på att trombolysbehandling kan ges upp till 4,5 

timmar efter symtomdebut med goda resultat (Mazighia, Derexc, & Amarencoa, 2010; 

Hacke, o.a., 2008). Under de senaste åren har de större sjukhusen utvecklat speciella 

strokeenheter, vilket innebär att specialutbildad personal tar hand om strokepatientens 

behandling och rehabilitering. Samordnad vård inom sjukvården ökar återhämtningen 

och förhindrar kostsamma komplikationer hos patienter med stroke (Crimmins, Levi, 

Gerraty, Beer, & Hill, 2009). 

Patienter som uppvisar symtom på stroke måste snabbt komma till ett sjukhus som har 

möjlighet att undersöka hjärnkomplikationer med DT (Almås, 2002). 
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 Nya behandlingsmetoder har medfört förändringar i omhändertagandet av 

strokepatienter. Möjligheten att upplösa tromber/embolier hos strokepatienter med hjälp 

av trombolys har förändrat tidsschemat dramatiskt vid akut stroke (Strbian, o.a., 2010). 

 

1.3 Prioritering 

SOS-alarms har till uppgift att prioritera, larma ut och dirigera ambulansen. 

Larmoperatörerna på SOS är specialutbildade för att kunna identifiera och prioritera 

sjukdomsfall samt dirigera ambulansen. Vid intervjuerna i ett sjukvårdsärende använder 

SOS operatören ett medicinskt index som intervju- och beslutsstöd, Svenskt index för 

Akutmedicinsk Larmmottagning. Prioritet utgår alltid från den hjälpsökandes symtom. 

Stroke larmas ut under medicinskt index Slaganfall/Förlamningar. Ambulansen kör 

under fyra olika larm. Prio 1 larm, när patienten har livshotande symtom eller vid 

olycksfall. Prio 2 larm, när patienten inte har livshotande symtom men är akut sjuk. Prio 

3 larm, ambulansuppdrag där rimlig väntetid inte påverkar patientens tillstånd. Prio 4 

larm, planerade uppdrag t.ex. transport mellan sjukhus. SOS kategoriserar stroke som ett 

akut men inte livshotande tillstånd och prioriterar därmed uppdraget till ett prio 2 larm 

(SOS Alarm, 2009). 

Enligt lokala riktlinjer kör ambulansen i Uppsala län patienter med misstänkt stroke som 

prio 1 larm från och med 1 oktober 2010 (Terènt, Lundström, & Blomberg, 2010).  

 

1.4 Sjuksköterskan 

Enligt socialstyrelsens allmänna råd är syftet med omvårdnad att stärka hälsa, förebygga 

ohälsa och sjukdom. Bevara och återställa hälsa utifrån patientens behov och 

möjligheter, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död (Socialstyrelsen, 1993). 

Sjuksköterskans mål och syfte är att hjälpa patienten på ett sätt så att hon kan hantera, 

bära och finna mening i de erfarenheter som följer med lidande och sjukdom. Som 

sjuksköterska är det viktig att vara lyhörd och se patientens behov för att kunna ge en så 

god omvårdnad som möjligt. Sjuksköterskan kan bidra till att lindra patientens fysiska, 

psykiska, emotionella samt existensilla lidande. Sjuksköterskan kan också öka 

patientens lidande om hon inte är medveten om hur hennes agerande och bemötande 

upplevs av patienten. Det är därmed viktigt att sjuksköterskan tar reda på vad hon kan 

om patientens händelseförlopp (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005).  

I sjuksköterskans profession ingår det att förbättra hälsa och hindra ohälsa. Patienten kan 

drabbas av smärta, illamående, kräkningar, oro samt andra komplikationer eller 
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biverkningar. Vilket kan upplevas av patienten som mycket obehagligt och som i sin tur 

kan leda till känslor/känsla av hopplöshet och ångest. I sådana situationer behöver 

patienten god omvårdnad (Apfel, o.a., 2006). Som sjuksköterska i ambulansen har hon 

stora möjligheter att skapa en vårdande relation samt god kontakt till patienten, vilket är 

betydelsefullt för patientens välbefinnande (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-

Sundström, Jonsson, & Suserud, 2005).  

Omvårdnadsteoretikern Orlando menar att målet och syftet med omvårdnaden är att 

identifiera och möta patientens behov där/när patienten upplever hjälplöshet i samband 

med sjukdom. Behovet definieras i detta sammanhang som ett krav från patienten samt 

om det tillgodoser, lindrar eller reducerar patientens obehag eller om det ger en känsla 

av tillfredställelse och välbefinnande. Målet för omvårdnaden blir att avlägsna eller 

lindra patientens obehag samt befordra patientens upplevelse av välbefinnande 

(Orlando, 1990).  

 

1.5 Behandlingsriktlinjer 

Redan vid tidiga symtom i hemmet ska patienten skyndsamt transporteras med ambulans 

till sjukhuset efter larm via nödnumret 112. Genomsnittstiden från strokeinsjuknande till 

ankomst till sjukhus sjunker snabbt. Under år 2009 anlände 67 % av alla patienter inom 

3 timmar (Riks-Stroke, 2009). Vid larm om stroke bedöms patienten enligt gällande 

vårdprogram med särskild inriktning på en snabb bedömning av patientens vitala 

funktioner så som andning, cirkulation och medvetande. Samtidigt med detta inhämtas 

anamnes och kontroll av vitala parametrar samt en sekundär evaluering. Även en 

neurologisk undersökning utförs. Vid larm om stroke går sjuksköterskan igenom 

följande checklista. Vid ja på fråga 1-5 och nej på fråga 6-7 kan patienten vara en 

möjlig kandidat för trombolysbehandling. Dessa patienter körs till Akademiska 

sjukhuset som prio 1 larm (Riks-Stroke, 2009).  
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Tabell 1.Checklista för Rädda hjärnan 

1. Rädda hjärnan symtom, dvs: 

-Plötslig svaghet i arm, hand, ben eller ansikte eller 

-Plötslig talsvårigheter eller  

-Plötslig blindhet (ena eller båda ögonen)  

Ja Nej 

2. Komma till Akademiska inom 4 timmar från symtomdebut  Ja Nej 

3. Ålder från 18- ingen övre gräns Ja Nej 

4. Kontaktbar (RLS 1-3) Ja Nej 

5. Blodsocker mellan 2,8-22 mmol/L Ja Nej 

6. Krampanfall i samband med insjuknande Ja Nej 

7. Behandlar med Waran eller Heparin Ja Nej 

 

En checklista ingår som en del i Lean-projektet ”Rädda hjärnan”, se tabell 1.  

Datajournalsystemet som använd i ambulansen för övervakning och dokumentation i 

Uppsala län heter MobiMed. Journalsystemets upplägg bygger på förvalda checklistor 

för olika sjukdomstillstånd. De checklistor som används i Uppsala län är Neurologi, 

Bröstsmärta, Trauma, Psykiatri, Övrigt, Gynekologi/Obstetrik, Andning, Hjärtstopp, 

Transport samt Ej transport. Checklistan som används vid strokemisstanke är Neurologi. 

I Uppsala län arbetar personalen efter specifika behandlingsriktlinjer vid stroke. I 

behandlingsriktlinjerna ingår det att göra en bedömning om patienten kan bli en möjlig 

kandidat för trombolysbehandling med hjälp av checklistan ”Rädda hjärnan”. För att 

patienten ska kunna inkluderas i ett ”Rädda hjärnan larm” ska patienten drabbats av 

plötslig påkommen svaghet i arm, ben eller ansikte, blindhet eller afasi. Beräknad 

ankomst till sjukhuset inom fyra timmar från symtomdebut. 

I ambulansen övervakas andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, medvetandegrad, 

plasmaglukos och temp. Intravenös infart säkras, höjd huvudända med 30 grader på 

båren upprättas, då blödning inte kan uteslutas. Det är även viktigt att skydda patientens 

förlamade extremiteter. Om patienten är aktuell för ”Rädda-hjärnan”, larmas 

akutmottagningen via ambulansen om att en ”rädda hjärnan” patient är på väg in samt 

uppskattad körtid. Vid ankomst till akutmottagningen vägs patienten liggande på 

ambulansbåren, därefter vägs båren utan patient för att få aktuell patientvikt. 

Patientvikten är viktig att ha om patienten får trombolysbehandling, då trombolysdosen 

räknas per kg/kroppsvikt. Överrapportering sker direkt till läkare och sjuksköterska som 

möter upp i ambulanshallen. Adekvat anamnes och resultat av checklistan ”Rädda 
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hjärnan” samt undersökningsfynd överrapporteras. I ambulanshallen bedöms patienten 

av neurologläkare samtidigt som sjuksköterskan tar prover enligt gällande vårdprogram 

och id märker patienten (Riks-Stroke, 2009). För flödesschema, se bilaga 1.  

Efter neurologbedömningen går patienten direkt upp till röntgen för akut DT av hjärnan, 

efter denna undersökning tas snabbt beslut om trombolysbehandling eller annan invasiv 

behandling (Terènt, Lundström, & Blomberg, 2010). För behandlingsriktlinjer, se bilaga 

2.  

Den viktigaste frågeställningen med DT är om symtomen orsakats av blödning eller 

tromb/emboli (Ericson & Ericson, 2008). 1 september 2010 påbörjades ett projekt under 

ledning av neurologen Erik Lundström vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta är ett 

Lean-projekt och syftet är att förkorta handläggningstiden av patienter med akut stroke 

och därmed kunna trombolysera patienter som tidigare anlänt till akutmottagningen för 

sent. Skillnaden från tidigare vårdprogram är att dessa patienter körs som prio 1 larm i 

ambulansen, neurolog möter upp i ambulanshallen på akutmottagningen för att göra en 

snabb bedömning enligt NIH stroke skalan (NIHSS), för att sedan följa med patienten 

direkt upp på röntgen och vidare till avdelning för eventuell trombolysbehandling säger 

neurologen E. Lundström. Möjligheten till tidig trombolysbehandling har medfört att de 

flesta sjukhus gjort stora insatser för att minska tidsfördröjningen, av patienter med 

akuta strokesymtom (Riks-Stroke, 2009). Flera studier visar svårigheter med att hitta 

denna patientgrupp inom tidsgränsen för att kunna utföra trombolysbehandling. 

Patienterna nonchalerar ofta tidiga symtom och tror att de är övergående (Chan, 

Nagurka, Richardson, Zaets, Brimacombe, & Levine, 2010; Lecouturier, Rodgrs, J 

Murtagh, White, Ford, & Thomson, 2010). 

 

1.6 Datortomografi 

Med DT kan en förändring karakteriseras vad det gäller läge, storlek, konfiguration samt 

förekomst av ödem, blod, fett och kalk. På senare år har DT tekniken förbättras med s.k. 

spiral DT (Norrving, Olsson, & Lindgren, 2006).  

Viktigaste frågeställningen med DT vid misstänkt stroke är om symtomen orsakats av 

tromb/emboli eller blödning (Ericson & Ericson, 2008). 
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1.7 Lean  

Arbetsfilosofin Lean produktion kommer ursprungligen från bilindustrin och Toyota, 

den bygger på löpande bandprincipen. Arbetsfilosofin har fått stort genomslag i både 

näringsliv och offentlig verksamhet över hela världen.  Begreppet Lean blev 

internationellt känt 1988. En av huvudprinciperna inom Lean är att eliminera slöseri. 

Alla aktiviteter som utförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de ökar värdet på 

produkten eller tjänsten. Aktiviteter som inte ökar värdet bör elimineras genom olika 

verktyg. Framgång uppnås inte minst genom att våga ge medarbetarna ansvar och 

befogenheter att identifiera problem och hitta lösningar. Lean har kommit att användas i 

många svenska företag, kommuner och landsting (Eriksson, Fischer, & Mönster, 2009; 

Joosten, Bongers, & Janssen, 2009). 

Under våren 2010 utbildades samtlig personal vid Akademiska sjukhuset i 

arbetsfilosofin Lean. Tidigare har Akademiska sjukhuset legat i topp när det gäller kort 

handläggningstid av trombolyspatienter vid akut stroke. På senare år har sjukhuset 

hamnat under riksgenomsnittet. 1 september 2010 påbörjades ett projekt under ledning 

av neurologläkare Erik Lundström vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta är ett 

Lean- projekt och syftet är att förkortat handläggningstiden av patienter med stroke och 

då även kunna trombolysera patienter som tidigare anlänt till akutmottagningen för sent. 

Skillnaden från tidigare vårdprogram är att dessa patienter körs som prio 1 larm i 

ambulansen. Neurologläkare möter upp i ambulanshallen på akutmottagningen för att 

göra en snabb bedömning enligt NIH stroke skalan (NIHSS), för att sedan följa med på 

röntgen och vidare till avdelning för eventuell trombolys. Tidigare när det gäller 

handläggning av strokepatienter fanns vårdprogrammet ”Rädda hjärnan” vilket innebar 

att vid misstanke om stroke kördes dessa patienter som prio 2 i ambulansen. Enligt 

dåvarande riktlinjer bedömdes och vårdades patienten på akutmottagningen i väntan på 

DT. Efter DT vårdades patienten på akutmottagningen i väntan på DT-svar och vidare 

handläggning berättar Erik Lundström. 

Möjligheten till tidig trombolys har medfört att de allra flesta sjukhus gjort stora insatser 

för att minska tidsfördröjningen av akuta patienter med strokesymtom (Riks-Stroke, 

2009).  
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1.8 Problemformulering 

Studier har visat på svårigheter att snabbt nog hitta patienter som drabbats av symtom på 

stroke för att kunna utföra trombolysbehandling (Chan, Nagurka, Richardson, Zaets, 

Brimacombe, & Levine, 2010; Young Seo, o.a., 2011). Ett Lean- projekt pågår vid 

Akademiska sjukhus i Uppsala sedan 2010 med syfte att förkorta handläggningstiden av 

patienter med symtom på stroke. Detta är viktigt för att kunna ge trombolys till patienter 

som tidigare anlänt försent till akutmottagningen för denna behandling. Detta för att 

minimera risken för att restsymtom blir långvariga. Det är angeläget att studera om 

förändring av rutiner/omorganisation av den s.k. trombolysverksamheten leder till 

snabbare och adekvat behandling vid strokesymtom.  Inga studier kan hittas inom 

ämnet. Därmed är det angeläget att studera om förändring av rutiner/omorganisationer 

av den s.k. trombolysverksamheten leder till snabbare och adekvat behandling vid akuta 

strokesymtom.  

 

1.9 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och jämföra tidsförloppet från 

symtomdebut till start av trombolysbehandling hos patienter som drabbats av stroke, 

under två tidsperioder.  

 

 

1.10 Frågeställningar 

 Finns det någon skillnad i antalet minuter från symtomdebut till ankomst till 

akuten, från akuten tills datortomografi (DT) påbörjats, från att DT påbörjats tills 

trombolys initieras, från ankomst till akuten tills trombolys initieras, från 

symtomdebut till trombolys initieras i grupp 1 och 2? 

 Finns det någon skillnad avseende logistikproblem i grupp 1 och 2? 

 Finns det någon skillnad avseende patientens blödningssymtom i grupp 1 och 2? 

 Finns det någon skillnad avseende i vilken omfattning patienten har 

transporterats med ambulans/helikopter eller ej i grupp 1 och 2? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Studien har en deskriptiv och jämförande design, är retrospektiv och har en kvantitativ 

ansats (Polit & Beck, 2008).   

 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet är ett icke slumpmässigt kvoturval (Olsson & Sörensen, 2001) och utgör 

avidentifierad data från ett dataregister som upprättats vid Akademiska sjukhuset där 

Lean-projektet ”Rädda hjärnan” pågår. Inkluderade patienter kommer från ett pågående 

Lean-projekt samt från ett tidigare projekt och uppfyller följande kriterier: 

De patienter som inkluderas till grupp 1 uppfyller följande kriterier:  

a) erhållit trombolysbehandling på indikation akut ischemisk stroke from den 1 

januari 2011 tom den 31 augusti 2011 på Akdemiska sjukhuset.  

b) boende i upptagningsområdet för Akdemiska sjukhuset. 

 

De patienter som inkluderas till grupp 2 uppfyller följande kriterier:  

a) erhållit trombolysbehandling på indikation akut ischemisk stroke från 1 januari 

2009 till 31 december 2009 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

b) boende i upptagningsområdet för Akademiska sjukhuset.  

 

I studien inkluderades 40 patienter, 18 män och 20 kvinnor i åldrarna 40 till 93 år. Ett 

bortfall i studien ses om 2 patienter pga. otillräcklig data. En av dessa patienter var 

inneliggande på sjukhuset vid insjuknandet, varav ledtiden ”symtom till dörr” inte kan 

beräknas. Den andra patienten inkom till akutmottagningen med strokesymtom som gick 

i regress för att sedan återinsjukna, därav går inga ledtider att beräkna. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Dataregister 

Datainsamlingen består av införda och avidentifierade uppgifter från 

dataregistret/datafilen från ”Rädda hjärnan ”. Variabler som kommer att ingå i studien 

är: patientens ålder, kön, ”symtom till dörr”, ”dörr till DT”, ”DT till behandling”, ”dörr 

till behandling”, ”symtom till behandling”, modifierad tid, avdelning, The third 

International Stroke Trial (IST-3), logistikproblem, blödningssymtom, neurolog (endast 

grupp 1), ambulans och weekend (endast grupp 1). Författarna har använda sig av data 

från två grupper: grupp 2 avser perioden 1 jan - 31 dec 2009 och för grupp 1 avser data 

från 1 jan - 31 aug 2011. 

 

NIHSS är skapad för att mäta förändringar i nervstatus hos patienter med strokesymtom 

i samband med trombolys. Följande kriterier så som: vakenhetsgrad, orientering, 

förståelse, ögonmotorik/ögonens ställning, synfält, facialispares, pares i arm, pares i ben, 

extremitetsataxi, sensibilitet (smärta), språk, dysartri och sensoriskt samt pares i fingrar. 

Både den paretiska och den friska kroppshalvan bedöms med poäng mellan 0 och 46 

poäng. Normal nervstatus ger 0 poäng. NIHSS anses tillförlitlig snabb och enkel att 

använda. (Terént & Malm; Adams, Davis, Leira, Chang, Bendixen, & Clarke, 1999). 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Information om och tillstånd att hämta uppgifter från dataregistret för studien har 

inhämtas av studieansvarig för Lean-projektet ”Rädda hjärnan” på Akademiska 

sjukhuset samt ambulansöverläkare i Uppsala län. Det undersökta Landstinget har 

tillhandahållit avidentifierade uppgifter av de variabler som de studieansvariga har 

undersökt.  

 

2.5 Dataanalys 

Insamlat datamaterial har bearbetas med hjälp av statistikprogrammet Stastistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 19.0) för Windows och Microsoft Office Excell. 

Beskrivande och jämförande statistik på gruppnivå har gjorts. Data i resultat redovisas 

både som deskriptiv och analytisk statistik (Altman, 1992; Aronsson, 1999). 

För att jämföra grupperna har analyser med Mann Witney U och Chi-square test 

används. Signifikansnivån sattes till p< 0,05. 
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2.6 Forskningsetiskt övervägande  

Journaler är sekretessbelagda och det krävs därför både en handlingsplan samt ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté för att få använda de som underlag vid forskning. 

För att garantera sekretessen har materialet hanterats med försiktighet. Allt material har 

avidentifierats genom att endast kön och ålder fanns angivet på resultatlistorna. För att 

kunna återvända till enskilda journalanteckningar upprättades en kodlista. Kodlistan har 

förvarats i ett låst journalskåp. Efter avslutad studie makuleras kodlistan. Ingen del i 

resultatet av studien kan härledas till en enskild person. Allt insamlat material har 

behandlats enligt ”Bevarande och gallringsplan för forskningsmaterial” som utarbetats 

vid Karlstads Universitet (Karlstad Universitet, 2002). En etisk ansökan har inlämnats 

och blivit godkänd av etiska rådet på Gävle högskola. Studien uppfyller de etiska krav 

som nationella och internationella ramverk fastställt (International Council of Nurses, 

2007; Sykepleiers Samarbeid i Norden, 1995).  

 

 

3. Resultat 

 

Resultatet presenteras med översiktlig tabell och figurer, samt i löpande text utifrån de 

fyra frågeställningarna. 

Under tiden 1 januari till 31 augusti 2011 erhölls totalt 40 patienter trombolys som 

diagnostiserats med akut ischemisk stroke vid Akademiska sjukhuset. Två patienter 

kunde inte inkluderas i studien pga. otillräcklig data. Parametrar som studerats är tiden 

från ”symtomdebut till akutmottagning”, ”akutmottagning till datortomografi”, 

”datortomografi till trombolysbehandling”, ”akutmottagning till trombolysbehandling” 

och ”symtomdebut till trombolysbehandling”, logistikproblem, blödning samt 

ambulans/helikopter/gående. För undersökta parametrar, se bilaga3. 
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3.1 Ledtider 

Tabellen beskriver ledtider i minuter när det gäller olika variabler, grupp 2 under år 

2009 respektive grupp1 år 2011. 

 

Tabell 2. Förändring av tider i minuter när det gäller olika variabler  

Ledtider 

 

                                Grupp 2                         Grupp 1 

Variabler         M          Md         M         Md    P-värde 

            

St -Dörr 87 79 105 81 0,592 

Dörr-DT 31 30 31 24     0,041* 

DT-Beh 77 70 43 39     0,000* 

Dörr-Beh 108 107 73 69     0,000* 

St-Beh 193 195 179 167 0,118 

*Signifikanta skillnader. Undersökta variabler se bilaga 3.  

 

En signifikant minskning av minuter kan ses när det gäller tid mellan ”dörr till DT” (p= 

0,041) och ”DT till behandling” (p=0,000) samt ”dörr till behandling” (p=0,000). 

3 av 5 ledtider har minskats förutom ”symtom till dörr” samt ”symtom till behandling”.  

Medeltid och mediantid har minskat för grupp 1 år 2011 jämfört med grupp 2 år 2009 

utom i ledtiden ”Symtom till dörr”. 

Mediantiden för ”dörr till behandling” har minskat med 36 %, från 107 minuter till 69 

minuter för grupp 1 under år 2011. 

Handläggningstiden för ”DT till behandling” har i genomsnitt gått 31 minuter snabbare 

för grupp 1 år 2011 än för grupp 2 år 2009. 

Handläggningstiden för ”dörr till DT” har i genomsnitt minskat med 6 minuter för grupp 

1 än för grupp 2.  



 
 

15 
 

 

 

3.2 Logistikproblem 

Figuren visar om patienterna får vänta mer än 30 minuter från DT till att 

trombolysbehandling påbörjas gällande åren 2009 respektive 2011. 

 

 

Figur 1. Patienter som får vänta mer än 30 minuter från DT till trombolysbehandling.  

En signifikant skillnad kan ses mellan grupperna åren 2009 respektive 2011 (p=0,002). 
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3.3 Blödningssymtom 

Figuren beskriver om patienterna drabbas av blödning orsakad av 

trombolysbehandlingen, blödning definieras som en försämring med 4 NIHSS poäng 

inom 24 timmer efter trombolysstart år 2009 respektive år 2011.  
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Figur 2. Patienterna som drabbas av blödning inom 24 timmar efter 

trombolysbehandling åren 2009 respektive 2011. 

Föreligger ingen signifikant skillnad mellan åren 2009 respektive 2011 (p=0,000).  
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3.4 Ambulans/helikopter respektive gående patienter 

Nedanstående figur beskriver hur patienterna tog sig till sjukhus år 2009 respektive år 2011. 
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Figur 3. Patienterna som transporterades till sjukhus under åren 2009 och 2011. 

Föreligger ingen signifikant skillnad mellan åren 2009 och 2011 (p=0,300). 

 

4. Diskussion 

 

Huvudresultatet var att beskriva och jämföra tidsförloppet från symtomdebut till start av 

trombolysbehandling hos patienter som drabbats av akut stroke, under två perioder, 1 

januari - 31 december år 2009 och 1 januari - 31 augusti år 2011.  

En signifikant skillnad kan ses i ledtiderna ”akutmottagning till DT”, ”DT till 

trombolysbehandling” och ”akutmottagning till trombolysbehandling”. Resultatet tyder 

på att den omorganisation som gjorts med hjälp av Leanprojektet, har medfört att dessa 

tider kortats. Detta är gynnsamt för patientens tillfrisknande då det bidrar till att 

patienten får mindre kvarstående strokesymtom. Variabeln ”symtom till dörr” samt 

”symtom till behandling” visar inte någon signifikant skillnad och det beror troligtvis på 

att patienterna inte söker vård tidigare nu än år 2009. 

En signifikant skillnad kan också ses i hur vida grupperna skiljer sig i logistikproblem, 

där skillnaden visar att grupp 2 från år 2009 fick vänta längre än 30 minuter från 

datortomografi till trombolysbehandling.  
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4.1 Resultatdiskussion 

 Samtliga ledtider utom ”symtom till dörr” och ”symtom till behandling” har förbättrats 

från år 2009 till år 2011. Detta beror troligen på den omorganisation som gjorts på 

Akademiska sjukhuset när det gäller omhändertagandet av personer med akut stroke.  

 

”Symtom till dörr” 

 I ledtiden ”symtom till dörr” ses ingen signifikant skillnad mellan åren 2009 och 2011. 

Detta beror troligtvis på att allmänheten inte haft tillräcklig kunskap för att se och förstå 

tidiga tecken på stroke samt vikten av att söka vård tidigt.  

Stroke är en av de allvarligaste och mest fruktade sjukdom en person kan drabbas av 

eftersom risken för bestående men eller död är stor. Medelåldern för de som insjuknar i 

stroke är cirka 75 år men även unga personer drabbas. Stroke kan därmed medföra 

förlust av en förväntad framtid även om unga många gånger har en bättre prognos än 

äldre (Landstinget i Uppsala län, 2003; Rutten-Jacobs, o.a., 2011).  

För att kunna minska ledtiden ”symtom till dörr” måste allmänheten utbildas/informeras 

om varningstecken och symtom vid stroke samt vikten av ett snabbt omhändertagande 

av den som insjuknat. Det är också en viktig samhällsangelägenhet att informera 

medborgarna om orsaken till stroke, riskfaktorer och vilka åtgärder man kan vidta för att 

förebygga sjukdomen (Young Seo, o.a., 2011). 

 I och med pågående strokekampanj med start 7 oktober 2011, är förhoppningen att öka 

allmänhetens kunskap till att se tecken på stroke samt vikten av att larma i tid. Målet 

med kampanjen är att fler ska överleva stroke med förbättrad livskvalité menar neurolog 

Erik Lundström ansvarig för ”Rädda hjärnan” projektet vid Akademiska sjukhuset. 

 

”Dörr till DT” 

I ledtiden ”dörr till DT” ses en signifikant skillnad, medeltiden har minskat med 10 

minuter mellan åren 2009 och 2011. Detta tror vi beror på den omorganisation som 

gjorts på Akademiska sjukhuset i och med införandet av Lean-projektet ”Rädda 

hjärnan”. Den stora förändringen ligger i att patienten får ett snabbare omhändertagande 

på akutmottagningen. Neurologläkare larmas innan patienten anländer till 

akutmottagningen och möter upp redan i ambulanshallen för en snabb bedömning enligt 

NIHSS. Därefter transporteras patienten direkt till DT. Denna förändring har medfört att 

ledtiden ”dörr till DT” förkortats avsevärt. Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap 

om vikten av ett snabbt omhändertagande av patienter med akut stroke (Crimmins, Levi, 
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Gerraty, Beer, & Hill, 2009). Enligt föregående riktlinjer togs patienten omhand på 

akutmottagningen för att sedan gå till DT efter bedömning av neurologläkare. Efter DT 

fick patienten återvända till akutmottagningen i väntan på DT-svar och vidare 

handläggning.  

 

”DT till behandling” 

I ledtiden ”DT till behandling” ses en signifikant skillnad, här har medeltiden minskat 

med 25 minuter mellan åren 2009 och 2011. Även detta verkar bero på den 

omorganisation som gjorts och som innebär att neurologläkare följer med till DT och 

kan tolka DT-bilderna direkt tillsammans med röntgenläkare, för att se om symtomen 

orsakats av tromb/emboli eller blödning. Därefter tas snabbt beslut om vidare 

handläggning (Hacke, o.a., 2008). 

Efter införande av Lean-projektet ”Rädda hjärnan” ses en signifikant skillnad i ledtiden 

”akutmottagning till trombolysbehandling” jämfört med år 2009. Den huvudsakliga 

skillnaden ligger i att patienten inte behöver vänta lika länge på sängplats. I enstaka fall 

ses ledtider över 100 minuter. Främsta orsaken till det är brist på rätt vårdplats då 

trombolysbehandling i dag endast kan utföras på någon av intensivvårdavdelningarna 

NIVA, NIMA eller akutvårdsavdelningen AVA. 

En studie gjord i Finland under 2010 visar att det går att korta ledtiderna ytterligare, där 

Helsingfors sjukhus har som bäst 8 minuter på ledtiden ”dörr till behandling”, medan 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har 34 minuter på samma ledtid. Det beror på att 

Helsingfors sjukhus har DT på akutmottagningen samt att trombolysbehandling ges där 

(Strbian, o.a., 2010).  

 

”Symtom till behandling” 

Någon signifikant skillnad kan inte ses när det gäller variabeln ”symtom till behandling” 

mellan åren 2009 respektive 2011, troligen på grund av att allmänheten inte har kunskap 

om vikten av att söka vård tidigt vid tecken på akut stroke.  

Flera studier visar att allmänheten har otillräckliga kunskaper i att se tidiga tecken på 

akuta strokesymtom vilket gör att de inte söker sjukvård i tid (Chan, Nagurka, 

Richardson, Zaets, Brimacombe, & Levine, 2010; Young Seo, o.a., 2011). 

Inom sjukvården görs fler försök för att minimera ledtiderna. Tiden är en avgörande 

faktor om hur det ska gå för den som drabbas av stroke. Vi tror att akutmottagningen 

kan vara en idealisk miljö för fokuserad utbildning i stroke, då det ger tillgång till ett 
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stort antal personer som har en ökad risk att få stroke. Därmed skulle många patienter 

och dess närstående få möjlighet att få hälsorelaterad utbildning som kan vara till nytta 

för dem, i väntan på akutmottagningen.  

En studie gjord i USA visar kunskapen kan ökas om stroke hos patienter och närstående 

avsevärt. Genom att ha informationsvideo samt skriftlig information om tecken och 

symtom på stroke, riskfaktorer samt förändrade levnadsvanor i väntrummet på 

akutmottagningen (Chan, Nagurka, Richardson, Zaets, Brimacombe, & Levine, 2010). 

 

”Logistikproblem” 

En signifikant skillnad kan ses mellan grupperna åren 2009 respektive 2011 vid 

logistikproblem dvs. om patienten fått väntat mer än 30 minuter från DT till 

trombolysbehandling startat. Diagnosen stroke ställs på grundval av kliniska symtom 

och baseras inte på laboratorieundersökningar. Datortomografi fastställer om orsaken är 

tromb/emboli eller blödning. Detta måste göras innan trombolysbehandling kan 

påbörjas. Svårigheter i det undersökta länet har visat sig vara att hitta en sängplats åt 

patienten där trombolysbehandling kan utföras. Logistikproblemen skulle kunna 

minskas om DT och trombolysbehandling utfördes på akutmottagningen (Strbian, o.a., 

2010).   

 

”Blödningssymtom” 

Resultatet visade att vid blödningssymtom föreligger ingen signifikant skillnad mellan 

åren 2009 respektive 2011. Blödning definieras som en försämring med 4 NIHSS poäng 

inom 24 timmer efter trombolysstart. Trombolys är ett potent läkemedel och som vid fel 

administrering kan orsaka hjärnblödning. Innan trombolysstart måste DT utföras för att 

utesluta om symtomen orsakats av blödning eller om patienten har något aneurysm, som 

kan brista vid en eventuell trombolysbehandling då annan invasiv behandling görs. För 

att minska blödningsrisken vägs patienten vid ankomst till akutmottagningen, då 

läkemedesldosen räknas ut per kg/kroppsvikt. 

Den viktigaste faktorn för att trombolysbehandlingen ska vara effektiv och säker är att 

den inleds inom 3 timmar efter insjuknandet (Sjölin Borovszky, 2008) 
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”Ambulans/helikopter respektive gående patienter” 

Det föreligger ingen signifikant skillnad var det gäller hur patienten togs sig till sjukhus 

mellan åren 2009 respektive 2011 dvs. om patienten kom med ambulans, helikopter eller 

kom gående till akutmottagningen. Vi tror en bidragande orsak till detta är att 

allmänheten inte förstår vikten av att söka vård akut vid tecken på stroke. Genom att få 

fler patienter att ringa larmnumret 112 vid tecken på akut stroke ökas andelen som åker 

ambulans till akutmottagningen, vilket gör att man snabbare startar ”Rädda hjärnan” 

kedjan och därmed kortar ner även ledtiden ”symtom till dörr” samt ”symtom till 

behandling”. Om patienten åker ambulans blir de redan i hemmet bedömda och 

omhändertagna av sjukvårdspersonal (Chan, Nagurka, Richardson, Zaets, Brimacombe, 

& Levine, 2010). 

Vikten av att strokepatienter vårdas och behandlas på rätt sätt kan inte understrykas. 

Patientens utgång är till hög grad beroende av var, när och hur hon tas om hand. 

Därmed är det av största vikt att all personal oberoende huvudmanskap, får kunskap om 

stroke och strokevård (Landstinget i Uppsala län, 2003; Estabrooks, Midodzi, 

Cummings, Ricker, & Giovannetti, 2005). 

 

4.2 Metod diskussion 

Insamlat material analyserades med hjälp av statistikprogrammet Stastistical Package for 

the Social Sciences (SPSS 19.0) för Windows och Microsoft Office Excell. Beskrivande 

och jämförande statistik på gruppnivå har gjorts. Data i resultatet redovisas både som 

deskriptiv och analytisk statistik (Altman, 1992; Aronsson, 1999). Urvalet gjordes 

genom att inkludera samtliga patienter som erhölls trombolysbehandling vid akut stroke 

under tiden 1 januari 2011 till 31 augusti 2011. Sammantaget undersöktes 38 

respondenter, där urvalet var ett icke slumpmässigt kvoturval (Olsson & Sörensen, 

2001) och utgjordes av avidentifierad data. En svaghet i studien kan vara att ett icke 

slumpmässigt urval användes. 

Samma inklutionskriterier har används i grupp 1 år 2011 som mot kontrollgruppen dvs 

grupp 2 från år 2009, vilket är en styrka i studien.  

Av de 40 patienter i kodlistan som granskades var 38 stycken korrekt ifyllda i samtliga 

variabler. Därmed var informationen i dessa tillförlitliga.  

I studien inkluderades 38 patienter, 18 män och 20 kvinnor i åldrarna 40 till 93 år. Ett 

externt bortfall om 2 stycken patienter kunde ses i studien. Detta beror på att ledtider 

fattades och därmed kunde inte dessa patienter inkluderas i studien. Patient nummer 1 
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var inneliggande på sjukhuset vid insjuknandet, varav ledtiden ”symtom till dörr” inte 

kunde beräknas. Patient nummer 2 inkom till akutmottagningen med strokesymtom, som 

strax efter ankomst gick i regress. Kort därefter återinsjuknar patienten med akuta 

strokesymtom, därav går inga ledtider att beräkna. En styrka i studien är att endast två 

externa bortfall förekommer.  

En annan styrka i studien var att samtliga patienter bedömdes enligt NIHSS som är ett 

tillförlitligt mätinstrument vid bedömning av strokesymtom (Terént & Malm, 2010; 

Adams, Davis, Leira, Chang, Bendixen, & Clarke, 1999). 

 

4.3 Allmän diskussion 

Flera studier visar svårigheter med att hitta patienter med akuta strokesymtom inom 

tidsgränsen för att kunna utföra trombolysbehandling. Patienterna nonchalerar ofta 

tidiga symtom och tror att de är övergående (Chan, Nagurka, Richardson, Zaets, 

Brimacombe, & Levine, 2010; Lecouturier, Rodgrs, J Murtagh, White, Ford, & 

Thomson, 2010; Young Seo, o.a., 2011). 

Ledtiderna ”symtom till dörr” och ”symtom till behandling” har hittills varit svåra att 

påverka. Det skulle vara intressant att se om pågående strokekampanj vars syfte är att 

informera allmänheten om tidiga tecken på akut stroke samt vikten av att söka vård 

tidigt, kan påverka ledtiderna ”symtom till dörr” och ”symtom till behandling”. Syftet 

med den studien skulle vara att se om ledtiderna ”symtom till dörr” och ”symtom till 

behandling” har minskat. Pågående strokekampanj med start 7 oktober 2011 kommer 

troligtvis medföra att omfattningen av patienter som transporteras med ambulans ökar, 

då kampanjen har till syfte att öka allmänhetens kunskap om att känna igen symtom vid 

stroke och larma nödnumret 112 direkt.  

 

Klinisk betydelse 

Författarna till denna studie har analyserat material från Lean-projektet ”Rädda hjärnan” 

under en sexmånaders period. Tillsammans med föregående pilotstudie har totalt 1 års 

utvärdering gjorts. Studier av denna typ kan leda till att behandlingsriktlinjer förbättras 

och patienterna får en snabbare handläggning, var av fler patienter kan få 

trombolysbehandling vid akut stroke. Behandlingsriktlinjer ska fungera som ett stöd för 

personalen i deras arbete samt vara en garanti för att alla patienter ska få bra vård. 
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4.4 Slutsats 

 

Författarna i denna studie har kunnat se att den omorganisation som gjorts i och med 

Lean-projektet vid Akademiska sjukhuset bidragit till att samtliga ledtider förutom 

”symtom till dörr” samt ”symtom till behandling” har förkortats. Troligtvis kan 

ledtiderna förkortas ytterligare om en DT fanns placerad på akutmottagningen samt att 

trombolysbehandling gavs där. Därav kan fler personer överleva stroke med förbättrad 

livskvalité. Det är viktigt att öka kunskapen hos allmänheten om vikten att söka vård 

tidigt vid akuta strokesymtom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till 

Författarna till denna studie vill ge ett extra tack till följande för all hjälp vi fått  

 

Erik Lundström, Neuorolog, medicine doktor, processägare för Rädda hjärnan-projektet 

vid Akademiska sjukhuset Uppsala.  

Elisabet Jonsson, kvalitetssamordnare/strokekordinator, Akademiska sjukhuset Uppsala. 

Benjamin Wasnikowski, ambulanssjuksköterska samt vår tidigare handledare i studien. 
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Bilaga 1 

Flödesschema enligt Lean. 

 

Teckenförklaring 

RH= Rädda hjärnan (om patienten klassas som rädda hjärnan patient och är aktuell för 

trombolys) 

BT=blodtryck 

AKM=akutmottagning 

Ssk= sjuksköterska 

Vx= sjukhusväxeln 

CT= computed tomography, aka DT 



 
 

 
 
 

rtg = Röntgen  

Förenklad variant av det gamla styrschemat innan 2010 

 

                             

 

Riktlinjer att följa för primärjouren  

 Bedöm CT-bilder tillsammans med radiolog och kontrollera att inga 

kontraindikationer finns för trombolys 

 Kontrollera och fyll i behandlingskriterier och kontraindikationer enligt separat 

formulär 

 Kontakta bakjour för diskussion innan trombolys påbörjas 



 
 

 
 
 

 

 Om villkor för trombolys är uppfyllda och beslut om trombolys fattas skall 

patienten skyndsamt transporteras till Avd 85/NIVA efter kontakt med 

avdelningen och ev diskussion med neurokirurgjour om platsbrist 

 Meddela patientens vikt och be avdelningen förbereda tPA infusion genom att ta fram 

infusionspump och göra spädning av läkemedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Vårdprogram 
 

 

STROKE 

050819 Andreas Terént, överläkare, Stroke-sektionen 

Erik Lundström, ST-läkare, neurologen 
Hans Blomberg, Ambulansöverläkare 

Reviderat 101019 av Hans Blomberg, Ambulansöverläkare 

Bilaga 2 

Behandlingsriktlinjer/vårdprogram vid stroke 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

Inledning 

Stroke är folksjukdom som drabbas 30 000 svenskar per år. Under 2004 hade Uppsala län 757 
stroke. I definitionen av stroke ingår hjärninfarkt (85 %), intracerebrala hematom (10 %) samt 

subaraknodialblödningar (5 %). 

Strokesymtomen debuterar plötsligt. Vanliga symtom är: Svaghet i ena kroppshalvan, 
språksvårigheter, blindhet på ena ögat. Mindre vanliga symtom är huvudvärk, yrsel, 

balanssvårigheter och illamående. 

Tid är hjärna 

Trombolysbehandling vid hjärninfarkt är en effektiv behandling, där man kan rädda patienten 
från handikapp. Tid betyder hjärna. Varje minut utan behandling innebär att 1,9 miljoner 

hjärnceller dör. En timme utan trombolysbehandling är det samma som att hjärnan åldras 8 år. 

Number Needed to Treat (NNT) för att patienten ska bli handikappad är 10. Det betyder att 10 

patienter måste behandlas för att 1 patient ska bli handikappad. 

Trombolys kan vara farlig, om den används på fel patient. Den mest fruktade biverkan är 
hjärnblödning. Behandlingen måste påbörjas inom ett visst antal timmar från symtomdebuten 

(se checklista nedan) och därför måste vi vara helt säkra på tidpunkten för insjuknandet. 

Dessutom måste man göra en datortomografi (skiktröntgen) av hjärnan för att utesluta en 

hjärnblödning. Patienten får inte behandlas med starkt blodförtunnande läkemedel (t.ex. 

Waran, Heparin eller Fragmin). Däremot är inte acetylsalisylsyra (t.ex. Trombyl) eller Plavix 

någon kontraindikation. 

Under 2004 trombolyserade Akademiska sjukhuset 29 patienter - flest i Sverige. En av 
anledningarna att vi har lyckats så bra är att vi har en funderade vårdkedja. Ambulans- 

sjukvården fyller en mycket viktig uppgift. 

Prehospitalt omhändertagande 
Vid mottagande av 112-samtalet följer larmoperatören de instruktioner och kriterier som 

framgår av svenskt index för akutmedicinskt larmmottagning, samt lokala riktlinjer. 

Prio 1 misstanke om subaraknoidalblödning med påverkat medvetande eller påverkad ABC 
misstänkt stroke som kan nå sjukhus inom 5,5 timmar 
 

Strokepatienter som inte kan bli aktuella för trombolys. Och inte uppfyller andra prio 

1 kriterier 

Prio 2 

För att undvika fördröjning av viktig behandling måste rätt utrustning tas med: 
Syrgasväska och akutväska med läkemedel. Om det inte vid ankomsten kan bekräftas att 

patienten är vaken eller avståndet från fordonet är mycket kort tas även defibrillator med. 
 

Vad larm om stroke gäller att patienten bedöms enligt de principer som angivits i 

vårdprogrammet med särskild inriktning på en snabb bedömning av patientens vitala 

funktioner: 

• 

• 

• 

Andning 

Cirkulation 

Medvetande 

Samtidigt med detta inhämtas anamnes och sedan övergår man till att kontrollera vitala 

parametrar samt en sekundär evaluering. 

 



 
 

 
 
 

Rädda hjärnan – möjlig trombolys vid hjärninfarkt 
Larma in Rädda hjärnan om Ja på frågorna 1-5 samt Nej på frågorna 6-7. 

Alla Rädda hjärnan-patienter ska till Akademiska sjukhuset, prio 1. 

Checklista för Rädda hjärnan 

Tillägg: Om Nej på 2 eller 3, kan patienten ändå bli aktuell i trombolysstudie IST-3 (Rädda 

hjärnan PLUS): Studien pågår fram till 2011-06-30, och fram till dess gäller följande: 

Fråga 2: Komma till Akademiska inom 5,5 timmar från symtomdebut 

Fråga 3: Ålder 18-ingen övre gräns. 

Bedömning och handläggning 

• 

• 

• 

• 

Andning, fri luftväg. Ge syrgas om saturation <95 %. 

Cirkulation. Blodtryck, helst i båda armarna. 

Transportera patienten med lätt höjd huvudända, cirka 30 grader. 

Sätt venflon. Grön eller vit i höger armveck. (kontrast måste ges i hö arm) 

Vätskebehandling om systoliskt blodtryck <80 mmHg, ge då infusion Ringer-Acetat. 

Mät blodsocker och örontemp 

Skydda paralyserade extremiteter. 

• 

• 

Neurologisk undersökning enligt följande 

• Bedöm medvetande enligt RLS 

Från huvud till tå-undersökning: 

Ansikte: utseende - hänger mungipan? Kan patienten blunda? Reagerar pupillerna på 

ljus? 

Kommunikation - har pat svårt att prata eller förstå ord? Sluddrigt tal? 

Syn: Kan patienten se? Testa ögonen var för sig. 

Lyfta armarna lika, krama händerna lika hårt. Känsel för nyp i huden på armar? 

Lyfta benen lika: Känsel för nyp i huden på benen? 

För in alla uppgifter i Stroke-journalen i MobiMed 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

1. Rädda hjärnan symtom, dvs: 

- Plötslig svaghet i arm, hand, ben eller ansikte eller 

- Plötsliga talsvårigheter eller 

- Plötslig blindhet (ena eller båda ögonen) 
 

Ja 
 

Nej 
 

2. Komma till Akademiska inom 4 timmar från symtomdebut 

(se även tillägg nedan) 

Ja 
 

Nej 
 

3. Ålder 18-80 år (se även tillägg nedan) Ja Nej 

4. Kontaktbar (RLS 1-3) Ja Nej 

5. Blodsocker mellan 2,8-22 mmol/L Ja Nej 

6. Krampanfall i samband med insjuknande Ja Nej 

7. Behandlar med Waran eller Heparin Ja Nej 

 



 
 

 
 
 

Om patienten är aktuell för rädda hjärnan enligt checklistan: 

Larma akutmottagningen och meddela att en rädda hjärnan patient är på väg in samt 

uppskattad körtid. Transportera patienten prio 1 till Akademiska sjukhuset 

Läkare samt personal på akuten möter upp i ambulanshallen. 

Patienten vägs liggandes på ambulansbåren i ambulanshallen (båren vägs därefter utan patient 
för att få aktuell patientvikt). 
 

Överrapportering sker därefter direkt till läkare och sjuksköterska. 
 

Övriga patienter, som inte uppfyller ”Rädda hjärnan” eller andra prio 1 kriterier, transporteras 

prio 2 till lämplig vårdinrättning, och hanteras enligt ordinarie rutin. 

Vid tveksamheter kontakta läkare: 
 

Exempelvis om ni vill inkludera någon som inte uppfyller checklistan prickfritt, eller om 

ni känner er osäkra på tolkningen/bedömningen av patientens symtom/anamnes. 

-Vardagar 08.00-21.00 ringer man neurologjouren på tel: 018-6115017, eller söker via 
växeln. 

-Vardagar 21.00-08.00 samt helger sökes medicinjour A via växeln. 

Lämna en adekvat anamnes och resultat av strokechecklistan samt undersökningsfynd och vad 

som gör dig tveksam. 

Beslut fattas av läkare om patienten är aktuell för rädda hjärnan. 

Larma akutmottagningen även om läkare kontaktats för konsultation. 

 



 
 

 
 
 

Vanliga frågor & svar 

1. Varför är det så bråttom vid Rädda hjärnan larm? 

Hotande hjärninfarkt är ett urakut tillstånd jämförbart med hjärtinfarkt. Tid betyder hjärna. 

Varje minut utan behandling innebär att 1,9 miljoner hjärnceller dör. En timme utan 

trombolysbehandling är det samma som att hjärnan åldras 8 år. 

2. Varför står det att man måste vara på Akademiska sjukhuset inom 4 timmar på ett 

ställe och 5 timmar på ett annat? 

Rädda hjärnan: De studier som är gjorda visar att man måste påbörja behandling inom 4,5 

timmar. På sjukhuset måste man göra en neurologisk undersökning, utesluta tillstånd som kan 

likna stroke och göra en akut datortomografi (DT) av hjärnan. Allt detta tar tid, och i nuläget 

behöver vi cirka 30-60 minuter på sjukhuset, varför patienten måste komma till sjukhuset 

inom 4 timmar från symtomdebut. I framtiden vill vi att det ska gå snabbare på sjukhuset. 
 

Rädda hjärnan PLUS: I IST-3-studien (The Third International Stroke Trial) har man ändrat 
några saker, bl.a. har man utvidgat tidsgränsen till 6 timmar och tagit bort åldergränsen. Det 
gör att vi har möjlighet att behandla patienter över 80 år under förutsättning att de vill vara 

med i studien. Men även här behöver vi cirka en 30-60 minuter på sjukhuset för ovanstående 

undersökningar, varför patienten måste komma till sjukhuset inom 5,5 timmar från 

symtomdebut. 

3. Varför får inte patienten vara äldre än 80 år? 

Läkemedlet är godkänd i åldrarna 18-80 år. Risken för att drabbas av en hjärnblödning ökar 

om patienten är äldre. Vi har dock möjligheter att behandla äldre patienter i studien IST-3, se 

svaret på 2. 

4. Varför ingår inte huvudvärk i Rädda hjärnan symtom? 

Det är vanligare med huvudvärk vid intracerebrala hematom än hjärninfarkt, men hos båda 

tillstånden är det inte det vanligaste symtomet. Det är betydligt vanligare med halvsidig 

svaghet (80 %), talstörning (cirka en tredjedel) samt plötsligt påkommande blindhet. Vid 

subaraknoidalblödning är det typiska akut påkommande kraftig huvudvärk. Den huvudvärken 

är vanligen så intensiv och obehaglig att den inte är svår att skilja från annan huvudvärk. 

5. Varför kan man inte stå på Waran vid trombolys? 

All antikoagulationsbehandling (Waran, Heparin, Fragmin) innebär att risken för 

hjärnblödning ökar kraftigt. 

6. Varför är kramper i samband med insjuknade en kontraindikation? 

Patienter med hjärninfarkt insjuknar sällan med kramper, det är betydligt vanligare att patienter 

med hjärnblödning debuterar med kramper. Däremot ser man ibland att patienter har en pares 

efter ett krampanfall, det kallas Todds pares, och i princip går det inte att skilja en sådan 

förlamning från en äkta stroke. Och för att man inte ska trombolysera i onödan (en Todds pares 

som ju alltid går över) är krampanfall i samband med insjuknande en kontraindikation. 

 



 
 
 

7. Varför är det viktigt att mäta blodsockret? 

Lågt liksom högt blodsocker kan ge fokalneurologiska symtom, och imitera en stroke. Se 

även 6. 

8. Varför ska alla Rädda hjärnan patienter till Akademiska? 

Det finns för närvarande inte möjlighet att ge trombolys vid Enköpings lasarett 

9. Om det nu är så bråttom med Rädda hjärnan, varför kör man inte prio 1? 

Även om man vinner några minuter på ett prio 1-larm så anser vi inte att det är värt de risker 

som är förknippade med prio 1-körningar. Dessutom är handläggningstiden på sjukhus f.n. för 

långsam för att motivera prio 1. 
 

From 1:a sept 2010, kommer vårdkedjan på sjukhuset att gå snabbare, vilket försvarar att 

köra prio 1 prehospitalt, för att tjäna in även enstaka minuter. /HB 

10. Är Trombyl eller Plavix en kontraindikation för trombolys? 

Nej. Däremot sätter vi inte in någon laddningsdos med acetylsalisylsyra i akutskedet, som 

man gör vid hjärtinfarkt. 

11. Trots att patienten inte hade någon kontraindikation mot trombolys så blev det 

ingen behandling, varför? 

Tyvärr finns det ett 25-tal olika kontraindikationer. Vi har valt att bara ha med några stycken i 

den första sållningen i ambulansen. 

12. Vad ska vi göra med en patient som hade misstänkt stroke för 5 dagar sedan? 

Enligt de nationella riktlinjerna för stroke (från 2005) ska en patient söka skyndsamt (prio 3) 

om man har haft strokesymtom den senaste veckan. Detta gäller även de s.k. TIA 

(Transitorisk Ischemisk Attack). 

13. Vad är det för skillnad mellan TIA och stroke? 

WHO:s definition på stroke innebär kliniska tecken på fokal eller global dysfunktion av 

hjärnan, som utvecklas snabbt, och som kvarstår längre än 24 timmar (eller leder till döden) 

där annan orsak än vaskulär (=hör till kärlen) har uteslutits. En TIA (Transitorisk Ischemisk 

Attack) innebär likartade symtom som vid stroke, men där symtomen har gått över inom 24 

timmar. 
 

Det man vill åstadkomma med trombolysbehandling är att förhindra en stroke, och i stället 

framkalla en TIA. 

14. Varför är medvetslöshet (RLS≥ 4) en kontraindikation för trombolys? 

Hjärninfarkt ger mycket sällan medvetslöshet i akutskedet – medvetslösheten är med största 

sannolikhet orsakat något annat t.ex. en hjärnblödning. Medvetslösa patienter är förstås alltid 

prio 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Bilaga 3  

Undersökta parametrar.  

 

Variabler Definition 

Ålder Patientens ålder vid insjuknandet 

Kön Patientens kön 

Symtom till Dörr (S-t-D) Antal minuter från symtomdebut till ankomst 

till akuten.  

Dörr till DT1 (D-t-DT) Antal minuter från akuten tills DT1 påbörjas 

DT till behandling (DT-t-B) Antal minuter från att DT påbörjas tills 

trombolys initieras 

Dörr till behandling (D-t-B) Antal minuter från ankomst till akuten tills 

trombolys initieras  

Symtom till behandling Antal minuter från symtomdebut till 

trombolys initieras 

Tid, modifierad Om patienten trombolyserades kl 08.00-

12.00, kl 12.00-16.00, kl 16.00-21.00, 21.00-

24.00 eller kl 24.00-08.00   

Avdelning Vilken avdelning på Akademiska sjukhuset 

patienten trombolyserades på 

IST-3 Om patienten deltog i strokestudien IST-3  

Logistikproblem mer än 30 minuter från ”DT till behandling” 

Blödningssymtom Radiologiskt påvisad intrakraniell blödning 

samt ett funktionsbortfall motsvarande 4 

NIHSS (national institute of health-

strokescale)-poäng. 

Neurolog (endast LG2) Om patienten bedöms samt NIHSS-skattas 

av neurolog på akuten.  

Ambulans Om patienten transporterats med ambulans 

eller ej.  

Weekend (endast LG) Om patienten insjuknande under en helgdag. 

 

DT
1 

= Datortomografi 

LG2 = Grupp 2 



 
 
 

 
 

LG = Grupp 1 

IST-3 = The third International Stroke Trial, dvs en obunden akademikerdriven 

internationell prospektiv randomiserad öppen kontrollerad multicenter studie, med 

blindad uppföljning av intravenös trombolys med rt-PA inom sex timmar efter säker 

ischemisk stroke, och utan kronologisk åldersgräns. 

Endast sjukhus som får ge trombolys enligt sjukvårdsindikationen är aktuella för IST-3 

där kraven i övrigt är: snabb logistik, säker DT-diagnostik; en särskild vårdenhet för 

stroke och en bestämd plats för trombolys och övervakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 


