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Abstract 

 

 

BACKGROUND 

Acute stroke is the third most common cause of death in Norway, and approximately 15 000 

patients suffer from stroke each year. Stroke can be of ischemic or hemorrhagic origin. With 

ischemic stroke, the ultimate goal in treatment is to achieve revascularization in time to 

prevent irreversible damage to the brain tissue, without increasing the risk of symptomatic 

intracranial hemorrhage. We studied ischemic stroke and thrombolytic therapy in patients at 

the Department of Neurology at Drammen Hospital. The aim of the study was to determine 

the proportion of patients with stroke who received thrombolytic therapy, characteristics of 

the thrombolytic population, door-to-needle time, and any complications. 

 

 

METHODS 

We studied the ischemic stroke population at Drammen Hospital, a total of 419 patients, 

during 18 months (2011 and first six months of 2012). 31 patients received thrombolytic 

therapy, and patient information was gathered retrospectively from their records. In cases 

where validated scale scores (NIHSS, Oxford Handicap Scale and Barthel ADL-index) were 

missing, we scored patients based on clinical records.  

 

RESULTS 

Our study revealed that 31 patients (7.4 %) received thrombolytic therapy. Thrombolytic 

therapy significantly reduced NIHSS (p = 0.000). This was valid for patients both under and 

over 80 years of age. One patient suffered severe brain edema following treatment, while four 

patients suffered from minor hemorrhages in the infarction area. Median door-to-needle time 

for our patients was 75 minutes. 

 

CONCLUSION 

At 7.4%, Drammen Hospital is behind the goal of treating 20% of ischemic stroke patients 

with thrombolytic therapy, as proposed by the Norwegian Health Minister. According to our 

study, patient age did not affect treatment outcome. Door-to-needle time can be improved for 

instance by improving treatment facilities, e.g. location of CAT-scan. The impact of such a 

change should be measured in a follow-up study at Drammen Hospital.  
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Bakgrunn 

Hjerneslag og TIA 

Hjerneslag defineres av WHO som ”En plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i 

hjernens funksjoner som følge av vaskulær årsak, som vedvarer mer enn 24 timer eller fører 

til død” (1). Ved symptomregress blir hendelsen definert som et TIA (Transitorisk Iskemisk 

Anfall):  ”En forbigående episode med nevrologisk dysfunksjon forårsaket av fokal hjerne-, 

retina- eller ryggmargsiskemi, uten akutt infarkt (2).” TIA varer som regel fra et par minutter 

og opp mot en halv time. Selv om TIA blir ekskludert fra definisjonen av hjerneslag, har de to 

lik patofysiologi og like risikofaktorer. TIA skal pr. definisjon ikke etterlate seg noe sekvele, 

men økende bruk av MR har vist forekomst av ferske iskemiske lesjoner hos opp til 48% av 

pasienter med kliniske symptomer forenlig med TIA (3). Et TIA kan ansees som et varsel om 

en truende cerebrovaskulær katastrofe hvor rundt 5 % vil få et hjerneinfarkt innen de neste 48 

timene, og 12 % i løpet av de neste 30 dagene (4). Mellom 15-26 % av hjerneinfarktene er 

forutgått av TIA (3). I følge Helsedirektoratets retningslinjer fra 2010 skal derfor et TIA føre 

til en rask oppstart av sekundærforebygging ved en spesialistavdeling. 
 

Inndeling av hjerneslag 

Hjerneslag klassifiseres etter årsak, hvorav hjerneinfarkter står for ca. 85 % av tilfellene, 

hjerneblødninger for ca. 10 % og subaraknoidale blødninger for 3-5 %. 

Hjerneinfarkt og hjerneblødning kan gi lik klinikk og skilles i akuttfasen ved hjelp av CT. 

Subaraknoidal- og subduralblødning har et annet klinisk bilde, men også der CT er viktig for 

å stille riktig diagnose og for oppstart av rett behandling. 

De viktigste differensialdiagnoser til hjerneslag i akuttfasen er; epilepsi, hjernetumor, 

hypoglykemi, intoksikasjon og akutte forvirringstilstander ved infeksjoner (5). 

 

Epidemiologi 

Hver dag rammes omtrent 40 mennesker av hjerneslag i Norge, dette tilsvarer ca. 15 000 

tilfeller årlig. 11 000 er førstegangsslag, 4 000 er residivslag. Det er estimert at antall 

rammede vil øke med opptil 50 % de neste 20 årene grunnet en økende andel eldre i 

befolkningen (6). Det er forventet at 1 av 6 personer vil bli rammet i løpet av livet (7). 

 

Mortalitet, overlevelse og senskader 

Hvert år er det ca. 5 500 som dør grunnet hjerneslag, enten i akuttfasen eller pga. senfølgene. 

Dette gjør hjerneslag til den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge etter koronarsykdom og 

kreft (6). I tillegg fører hjerneslag med seg en del senkomplikasjoner. Av de 60 000 som nå 

lever i Norge etter gjennomgått slag, er det en fjerdedel som lever med varierende grad av 

funksjonshemninger (8). 

Mortaliteten etter hjerneslag har gått markant ned siden 1969 (9), men grunnet manglende 

insidensregistreringer i Norge over tid, vet man ikke hvor stor del av denne nedgangen som 

skyldes forebygging (bedre blodtrykkskontroll, antritrombotiske medikamenter, røykeslutt, 

optimalisert diabetesbehandling og statinbruk), og hvor mye som kan tilskrives behandling i 

akuttfasen. Man antar at årsaken til nedgangen i mortalitet de siste 20 årene i hovedsak 

skyldes bedre behandling i akuttfasen (6).  
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Kostnader 

Samlede kostnader for slagtilfellene er ca. 7-8 milliarder kroner årlig for Norge, noe som 

tilsvarer ca. 600 000 kroner pr. hjerneslag. Disse kostnadene er nært knyttet til behandling, 

rehabilitering og til graden av funksjonhemming i ettertid (10).  

 

Behandling 

I akuttfasen ved hjerneinfarkt er reetablering av lokal cerebral sirkulasjon målet. I henhold til 

nasjonale retningslinjer gis det i Norge intravenøs trombolytisk behandling med en 

vevsplaminogen aktivator (tPA) inntil 4,5 time etter symptomdebut, så sant det ikke foreligger 

kontraindikasjoner. Absolutte kontraindikasjoner er svært utbredte infarktforandringer på CT 

eller pågående antikoagulasjonsbehandling som warfarin hvis INR ≥ 1,7, eller dabigatran hvis 

aPTT ≥ 40 sekunder. Relative kontraindikasjoner er heparin siste 48 timer, tidligere hjerne- 

eller subaraknoidal blødning, CNS-nevrokirurgi eller hjerneslag for mindre enn to måneder 

siden, nylig gjennomgått blødning, hemorragisk retinopati, øsofagusvaricer, ulcererende GI-

sykdom for mindre enn tre måneder siden, større kirurgi eller traume i løpet av siste 14 dager 

og punksjon av ikke-komprimerbart kar i løpet av siste 10 dager.  

For utvalgte pasienter kan intraarteriell trombolyse eller intraarteriell embolektomi vurderes. 

Dette gjelder særlig pasienter med store proksimale okklusjoner (11).  

Noen fryktede komplikasjoner ved trombolytisk behandling er symptomatisk intracerebral 

blødning (opptil 10% av pasientene uten økning av total mortalitet/morbiditet), arytmier, 

hjertestans, blødinger, anafylaktiske reaksjoner. Død og vedvarende uførhet er rapportert (12). 

Til de pasientene som ikke er aktuelle for trombolyse eller trombektomi tilbys det en 

engangsdose med antitrombotisk behandling i form av 300 mg acetylsalisylsyre. Som 

sekundærprofylakse gis det antitrombotisk behandling i form av acetylsalisylsyre kombinert 

med dipyridamol eller klopidogrel, sammen med en intervensjon mot risikofaktorer der dette 

er mulig (11). 

 

 

Formål 

 
Målet med studien var å undersøke slagpasienter som hadde fått gjennomført trombolytisk 

behandling ved slagenheten ved Drammen sykehus. Vi ønsket å se på hyppigheten av 

trombolyse blant hjerneinfarktpopulasjonen, ”door-to-needle time”, karakterisere 

populasjonen etter behandling med tanke på utfall og eventuelle komplikasjoner, slagenhetens 

rutiner i forhold til trombolyse, samt beskrive denne pasientpopulasjonen og å se på 

eventuelle tilleggssykdommer. 

Vi ønsket også å teste følgende hypoteser: 

- Det er en endring i NIHSS før trombolyse sammenliknet med etter trombolyse. 

- Det er en sammenheng med utfallet død, og pasientens NIHSS før og etter behandling. 

- Det er en sammenheng mellom alder og utfallet død. 

- Tiden fra symptomstart til behandling har en sammenheng med utfallet død. 

- Det er en forskjell i NIHSS hos gruppen over 80 år sammenlignet med gruppen under 

80 år, både før og etter trombolyse.  

- Det er en sammenheng mellom alder og skåring i henhold til OHS og Barthel ved 

utskrivelse. 

- Det er en sammenheng mellom tiden fra symptomstart til behandling og utfallet død. 

- Tiden fra symptomstart til behandling har en innvirkning på en eventuell endring i 

NIHSS fra før til etter trombolyse 
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Metode 

 

Studiedesign og datainnsamling 

Studien ble lagt opp som en retrospektiv populasjonsstudie av de pasientene som har mottatt 

trombolytisk behandling ved nevrologisk avdeling i Drammen i tidsperioden 01.01.11 – 

30.06.12. I tillegg så vi på det totale antall pasienter innlagt med TIA og hjerneslag i samme 

periode og regnet deretter ut prosentandelene av pasientene med hjerneinfarkt som fikk 

trombolyse.  

 

Det ble søkt i informasjons- og analysesystem for pasientadministrative og medisinske data  

(NIMES) på ICD-10-kodene I63.0-9, I64.0-9, I61.0-9 og G45, og prosedyrekodene 

NCMP1XX01 og NPSP1XX01 (trombolyse). Subaraknoidal- og subduralblødning (I60 og 

I62) ble ikke inkludert. 

 

Datainnsamling på hver enkelt trombolysepasient ble gjennomført ved granskning av 

pasientenes journaler. All data ble plottet inn i et excelark (excel 2010) og i et eget 

kontrollskjema i word (word 2007) for hver enkelt pasient, se supplement. Det ble brukt 

validerte skåringsskjemaer for alle pasientene; NIHSS, Barthel ADL-Indeks og Oxford 

Handicap Scale (OHS), se supplement. Avdelingen har rutiner for å skåre NIHSS før 

trombolyse, to timer etter trombolyse og i løpet av 1-3 dager etter trombolysen (nyvisitt), og 

Barthel ved utreise. Det ble valgt å ta utgangspunkt i NIHSS før trombolyse og ved nyvisitt 

ved utregning av behandlingseffekt. 

Manglende data ble skåret retrospektivt på bakgrunn av journalnotater. Dette ble gjort 

sammen med erfaren nevrolog. Skåringer i ettertid vedrørte NIHSS ved nyvisitt og Barthel 

ved utreise. I tillegg var det en pasient som manglet NIHSS ved innkomst, men symptomer 

ble vurdert til å være godt nok beskrevet i innkomstjournalen til å bli skåret retrospektivt. 

Der hvor det manglet ankomsttid til mottak, ble det tatt utgangspunkt i tidspunktet for EKG i 

akuttmottaket fratrukket 5 minutter, da dette var tiden det tok i gjennomsnitt etter 

gjennomgang av de første fem journalene. 

Ved  manglende tidspunkt for rekvirert og gjennomført CT, ble CT-tid beregnet ut fra 

opplysninger i Risweb. En pasient manglet data siden dette hverken var omtalt i journal eller i 

Risweb. To av pasientene viste seg ikke å ha hjerneinfarkt og ble i ettertid diagnostisert med 

epileptiske anfall. Disse er blitt inkludert i beregningene av tidsbruk (”symptomstart til 

trombolyse”-tid, prehospitaltid, CT-tid og ”door-to-needle time”) siden de først klinisk ble 

vurdert til å ha et hjerneinfarkt. Deretter er de ekskludert fra beregningene av demografi og 

karakteristika ved trombolysepopulasjonen, karakteristika ved innkomst, behandlingseffekt og 

komplikasjoner av trombolysen, status ved utreise, residivslag og død i ettertid. 

En pasient ble diagnostisert med hjerneinfarkt ved to separate anledninger, og mottok 

trombolyse begge gangene. Han er talt som to pasienter. 

Alle pasientene ble skåret på OHS (Oxford Handicap Scale) i ettertid, siden avdelingen kun 

har rutine for å skåre Barthel ved utreise. OHS på 0, 1 eller 2 ved utreise ble vurdert som ”I 

live og uavhengig” på samme måte som handikapklassifiseringen i IST-3 (13). 
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Statistisk analyse 

All pasientdata ble overført fra et excel dataark til SPSS 18.0 for statistiske beregninger.  

Kontinuerlige variabler blir presentert med maksimum- og minimumverdier, median og 

gjennomsnitt. Kategoriske variabler blir presentert som antall og prosentandeler. 

P< 0.05 ble ansett som statistisk signifikant. 

Det ble utført ikke-parametriske tester da materialet ikke var normalfordelt. Mann-Whitney U 

Test og Wilcoxon Signed-Rank Test ble benyttet.  

 

Litteratursøk 

Det ble utført et litteratursøk etter følgende kriterier: Medline (Ovid) hvor søkeordene 

”Thrombolytic therapy” og ”Stroke” i kombinasjon ble benyttet. Søket ble begrenset til kun 

engelske reviews fra de siste 5 årene. I tillegg ble det søkt på norske artikler om hjerneslag i 

Tidskriftet for Den norske legeforening. 

 

Det ble spesielt tatt utgangspunkt i følgende artikler:  

”Recombinant tissue plasminogen activator for ischaemic stroke: an updated systematic 

review and meta-analysis.” Lancet 2012; 379: 2364-72 (14),  

”The benefits and harms of intravenous thromlysis with recombinant tissue plasminogen 

activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial IST-3): a 

randomized controlled trial” Lancet 2012; 379: 2352-63 (13) og 

“Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt” Tidsskr  Nor Legeforen 2009; 129:2214-7 (15). 

 

Resultatene fra studien i Drammen ble blant annet vurdert opp mot resultatene fra disse 

artiklene. 
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Resultater 

Andel pasienter som fikk trombolyse 

Vestre Viken har en pasientpopulasjon på 451 361, og Drammen sykehus har 

lokalsykehusfunksjon for 156 076 pasienter med tanke på hjerneslag (tall per 1 januar 2012, 

www.ssb.no.) I tidsrommet januar 2011 til og med juni 2012 ble det lagt inn 791 pasienter 

med spørsmål om  hjerneslag/TIA ved nevrologisk avdeling i Drammen. 280 pasienter hadde 

forbigående symptomer og fikk diagnosen TIA. Det var 92 pasienter som hadde en 

hjerneblødning. 419 ble diagnostisert med hjerneinfarkt, se figur 1. 

 

Figur 1. Flytskjema viser hjerneslagpopulasjon med antall hjerneinfarkt, TIA og blødning fra 

01.01.2011 til og med 30.06.2012 i Vestre Viken og Drammen sykehus. Videre viser den 

oversikt over pasienter med hjerneinfarkt som ble behandlet med trombolyse i samme periode 

og hvilke utfall disse pasientene fikk. 
 

 

http://www.ssb.no/
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Demografi og karakteristika ved trombolysepopulasjonen 

 

Tabell 1 ,2 og 3 viser alderfordeling, medisiner og karakteristika med tanke på 

tilleggssykdom for trombolysepopulasjonen. 

 

 

Tabell 1. Aldersfordelingen for trombolysepasientene (n = 29). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Medisiner ved innkomst og utskrivelse (n = 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antall Prosent 

Alder:     

18 – 50 1  3,4 

51 – 60 3  10,3 

61 – 70 8  27,6 

71 – 80 12  41,4 

81 -90 4  13,8 

> 90 1  3,4 

Totalt 29 100 

 Antall Prosentandel 

Blodfortynnende ved innkomst:     

 Acetylsalisylsyre 14 48 

 Acetylsalisylsyre + dipyridamol 3 10 

 Warfarin 1 3 

 Acetylsalisylsyre + klopidogrel 1 3 

 Ingen 10 35 

Blodfortynnende ved utskrivelse:     

 Acetylsalisylsyre 2 7 

 Acetylsalisylsyre + dipyridamol 19 66 

 Warfarin 3 10 

 Acetylsalisylsyre + klopidogrel 1 3 

 Acetylsalisylsyre + heparin 1 3 

 Dabigatran 1 3 

 Død 2 7 
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Tabell 3. Tilleggssykdommer og karakteristika av trombolysepopulasjonen (n = 29). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antall Prosentandel 

Kjønn:   

 Mann 19 66 

 Kvinne 10 34 

Andre sykdommer:   

 Tidligere slag 7 24 

 Tidligere TIA 3 10 

 Diabetes Mellitus type II 5 17 

 Kjent hypertensjon 18 62 

 Kjent eller nyoppstått atrieflimmer 4 14 

 Tidligere hjerteinfarkt 7 24 

 Migrene 2 7 

 Aktivert Protein C resistens 1 3 

 Protein S mangel 1 3 

Totalkolesterol (mmol/L)      

 Totalkolesterol ≤ 3,9  3 10 

 Totalkolesterol 4,0 – 4,4 4 14 

 Totalkolesterol 4,5 – 5,0 9 31 

 Totalkolesterol ≥ 5,1 10 34 

 Totalkolesterol ukjent 3 10 

LDL-kolesterol (mmol/L):     

 LDL-kolesterol ≤ 1,7 2 7 

 LDL-kolesterol 1,8 – 2,4 4 14 

 LDL-kolesterol 2,5 – 3,9 15 52 

 LDL-kolesterol 4,0 – 5,5 5 17 

 LDL-kolesterol ukjent 3 10 



12 

 

Tid fra symptomstart til trombolyse 

Tiden det tok fra pasienten fikk symptomer til trombolyse ble gitt, varierte fra 85-430 min., 

med en median på 180 min. og et gjennomsnitt på 178 min. Alle pasientene med unntak av to, 

fikk trombolyse innen 245 minutter, figur 2-5 og tabell 3. Det tok fra 20-240 min. for 

pasientene å komme til akuttmottaket fra de fikk symptomer, med en median på 80 min. og et 

gjennomsnitt på 94 min., figur 3 og tabell 3. Tiden det tok fra CT caput ble bestilt til pasienten 

fikk ta CT var fra 5-34 min., med en median på 13 og et gjennomsnitt på 15,5, figur 4 og 

tabell 3. ”Door-to-needle time” var fra 30-270 min. Vi ser at de fleste pasientene var fordelt 

mellom 50 og 100 min. med en median på 75 min. og gjennomsnitt på 83,7 min., figur 5 og 

tabell 3. 

 

 

Figur 2. Histogram over tiden det tok fra symptomstart til pasientene fikk trombolyse   

(n = 31). 
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Figur 3. Histogram over tid fra symptomstart til ankomst i mottak (prehospital tid) (n = 31). 

 

 
 

Figur 4. Histogram over tid fra CT ble bestilt til pasienten tok CT (n = 30). 
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Figur 5. Histogram over tiden fra pasienten kom til akuttmottaket til trombolyse ble gitt   

(n = 31). 

 

 
 

 

 

 

Tabell 3. Tiden fra pasienten fikk symptomer til trombolyse ble gitt, med undergrupperingen 

prehospitaltid, CT-tid og ”door-to-needle time”, angitt i minutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Symptomstart til 

trombolyse 

Prehospitaltid CT-tid Door-to-needle 

time 

Mean (SD) 177,9 (13,3) 94,2 (10,3) 15,5 (1,4) 83,7 (7,9) 

Median 180 80 13 75 
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Funn ved innkomst og innleggelse 

Slaglokalisasjon, blodtrykk ved innkomst og hvor mange prosent som hadde halskarstenose er 

vist i tabell 4. 

 

Tabell 4. Kliniske funn hos pasientene (n = 29). 

        Antall Prosentandel 

BT systolisk (mm Hg):   

≤ 139 7 24 

140-184 17 59 

≥185 5 17 

BT diastolisk (mm Hg):   

≤ 74 4 14  

75-89  10 35 

≥ 90  15 52 

Gitt Trandate 3 10 

Synlig slagforandringer på første CT 12 41 

Slaglokalisasjon:   

 Media 27 93 

 Posterior 2 7 

Halskarstenose diagnostisert ved doppler 8 28 

Ikke utført doppler under innleggelsen 7 24 

Operert halskarstenose i ettertid 2 7 

 

 

 

Behandlingseffekt og komplikasjoner 

 NIHSS før og etter trombolyse  

10 pasienter (34,5 %) ble skåret med en NIHSS på 0-5 før trombolysen, mot hele 18 pasienter 

(62,1 %) ved nyvisitt. Før trombolyse fordelte de resterende 19 pasientene (65,5 %) seg jevnt 

mellom en skår på 6 og 20. Ved nyvisitt var de resterende 11 pasientene (37,2 %) fordelt med 

syv pasienter (24,1 %) med skår fra 6-10, tre pasienter (10,3 %) fra 16-20, og en pasient (3,4 

%) på 24, tabell 5. 

To pasienter (6,9 %) fikk en forverring i NIHSS, en av disse døde etter utskrivelse. To 

pasienter (6,9 %) fikk ingen endring i NIHSS. 
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Tabell 5. NIHSS-skåring før og etter trombolyse (n = 29).  

(Antall (%)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komplikasjoner av trombolysen 

Fire pasienter fikk lettere komplikasjoner i form av blødning i infarktområdet uten 

holdepunkter for klinisk forverring. CT-kontroll viste ingen tegn til økt trykk, masseeffekt 

eller gjennombrudd til ventriklene. En pasient fikk et betydelig ødem med 

midtlinjeoverskyvning, og ble sendt til Rikshospitalet hvor pasienten ble hemikraniektomert. 

24 pasienter opplevde ingen komplikasjoner i forbindelsen med trombolysen, figur 6. 

 

Figur 6. Kakediagram med oversikt over prosentvis andel pasienter med og uten 

komplikasjoner til trombolysen (n = 29). 

 

 
 

NIHSS 

Før 

trombolyse 

Nyvisitt (1-3 

døgn etterpå)  

Endring i NIHSS fra 

før til etter trombolyse. 

0 -5 10 (34,5) 18 (62,1)  + 8 

6 -10 7 (24,1) 7 (24,1)  0 

11 -15 6 (20,7) 0 (0)  - 6 

16 - 20 6 (20,7) 3 (10,3)  - 3 

> 20 0 (0) 1 (3,4)  + 1 

Gjennomsnitt 9,34 5,48  - 3,86 

Median 8 3  - 5 

Std.Deviation 6,04 6,30   
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Status ved utreise, residivslag og død i ettertid 

Antall liggedøgn strakte seg fra 1-56 døgn, gjennomsnitt på 11,41 og median på 8,00, figur 7. 

Pasienten som hadde en liggetid på 56 døgn mottok trombolyse uten klinisk effekt. Grunnet 

fallende bevissthet og betydelig ødemutvikling på CT, ble pasienten hemikraniektomert ved 

nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. I det videre forløpet hadde pasienten et 

vedvarende høyt blodtrykk og flere infeksjoner. Pasienten ble utskrevet til videre 

rehabilitering, men døde kort tid etter utskrivelse. 

Ved skåring av OHS ved utreise fant vi at 21 pasienter (72,4 %) ble vurdert til å ha et godt 

utfall når OHS 0-2 blir vurdert som ”I live og uavhengig”. Seks pasienter hadde en OHS 

mellom 3 og 5 og blir dermed vurdert til å ha en variasjon mellom moderat til alvorlig 

handikap. To pasienter døde på sykehuset. 

Ved skåring av Barthel fant vi at 17 pasienter (58,6 %) hadde en skår på 19-20, og fem 

pasienter (17,2 %) en skår på 16-18, to pasienter (6,8 %) mellom 11-15, en pasient (3,4 %) 

mellom 6-10 og to pasienter (6,8 %) mellom 0-5. 

Når det gjelder residiv etter utskrivelse ser vi at tre av pasientene (10,3 %) har vært reinnlagt 

med hjerneinfarkt. Det mangler data på en pasient med tanke på residiv fordi pasienten 

tilhører Ahus. To pasienter døde innen en måned etter utskrivelse. 

 

 

Figur 7. Histogram over antall liggedøgn (n = 29). 
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Hypotesetesting 

Vi fant en signifikant endring mellom NIHSS skåret før og etter trombolyse (p = 0,000), og en 

signifikant sammenheng mellom utfallet død og den NIHSS-skåringen pasienten hadde både 

før (p = 0,011) og etter behandling (p = 0,002). Det var ingen signifikant sammenheng 

mellom pasientens alder og utfallet død, eller tid fra symptomstart til behandling og utfallet 

død. Det var ingen signifikant forskjell i NIHSS hos gruppen over 80 år sammenlignet med 

gruppen under 80 år, hverken før eller etter trombolyse. Pasientens alder hadde heller ingen 

signifikant innvirkning på hverken OHS eller Barthel ved utskrivelse. 

Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom tiden fra symptomstart til behandling, og 

endringen i NIHSS før og etter trombolyse. 

 

Diskusjon 

 

Helseministeren har en ambisjon om at 20 % av pasientene med hjerneinfarkt skal få 

trombolyse innen 270 minutter etter symptomdebut. Det foreløpige landsgjennomsnittet ligger 

nå på 5 % (16). I vårt materiale så vi at 7,4 % av de 419 som kom inn med hjerneinfarkt fikk 

trombolyse. Ved å ekskludere de to pasienten som mottok trombolyse, men som i ettertid ble 

diagnostisert med epileptiske anfall, samt pasienten som fikk behandling utenfor tidsvinduet 

på 270 minutter, finner vi at 6,4 % av pasientene med hjerneinfarkt ved slagenheten ved 

Drammen Sykehus nådde dette målet i den aktuelle tidsperioden. I denne studien har vi valgt 

å inkludere alle pasientene som kom inn med hjerneinfarkt, også de over 80 år. Man kan anta 

at andelen som fikk trombolytisk behandling ville vært noe høyere hvis man hadde ekskludert 

pasientene over 80 år. Dette grunnet at det er en pasientgruppe med flere kontraindikasjoner 

mot trombolytisk behandling enn gruppen under 80 år. Tallet blir derfor ikke direkte 

sammenlignbart med landsgjennomsnittet siden ikke alle sykehus tilbyr trombolytisk 

behandling til pasienter over 80 år. Men tallet er fortsatt lavere enn helseministerens mål, og 

årsakene til det er flere og sammensatte. De fleste pasientene kommer for sent til sykehuset 

for å kunne motta behandling. Andre er under behandling med warfarin eller dabigatran og 

har en INR eller aPPT utenfor de områdene hvor det er regnet som forsvarlig å gi trombolyse. 

Utbredte infarktforandringer eller for høy NIHSS skåre utelukker også trombolytisk 

behandling.  

 

280 (35,4 %) av de 791 pasientene som ble lagt inn med spørsmål om hjerneslag og TIA, fikk 

diagnosen TIA. Dette tallet er høyere enn det man skulle forvente, og det kan enten skyldes at 

polikliniske kontroller skjuler seg bak tallene på innlagte pasienter eller feil diagnosesetting.  

 

NNT (numbers needed to treat)  for trombolysebehandling ligger på < 4 hvis behandling 

settes i gang innenfor 90 minutter etter symptomstart, men stiger til 45 ved 271-360 minutter 

(16). Man må derfor opp i en høyere behandlingsprosent enn 6,4 % om behandlingen skal 

være effektiv for et større antall. Det er både absolutte og relative kontraindikasjoner å ta 

hensyn til ved trombolysebehandling. Muligens vurderes noen av de relative 

kontraindikasjonene mot behandling som viktigere enn det de faktisk er under akuttfasen. 

 

Det kan se ut som at en av de viktigste grunnene for å ikke få behandling er det at man faller 

utenfor tidsvinduet. I  vårt pasientmateriale lå prehospital tid mellom 20 og 240 minutter, og 

det er mange pasienter som kommer for sent for trombolyse.  

Hva skal til for å få denne prehospitale tiden ned, og dermed sørge for at flere pasienter 

ankommer innenfor tidsvinduet for behandling? Før trombolyse gis er det essensielt å 
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utelukke hjerneblødning med CT caput, siden det klinisk gir et likt bilde som hjerneinfarkt. 

Dette er en stor tidsforsinkelse siden pasienten må komme seg til sykehus før det er mulig å få 

tatt et CT. Norsk luftambulanse jobber med et prosjekt som har som mål å få CT og 

igangsettelse av trombolysebehandling inn i ambulansene. Forløpig er CT-maskinene for 

tunge for helikoptrene, men det første målet er å ha en ”Slagambulanse” med CT-maskin på 

veien i 2013.  I Tyskland er CT-skanner i ambulanse testet med svært gode resultater. Tiden 

fra det ble slått alarm til behandling ble igangsatt ble mer enn halvert (16, 17). 

 

Andre faktorer som forlenger prehospital tid er pasientens egen forsinkelse. Det er flere 

pasienter som venter i håp om at symptomene skal gå over eller de tar kontakt med egen 

fastlege først istedenfor å ta direkte kontakt med ambulansen. Årsaken til dette er 

sannsynligvis manglende kunnskap om både symptomer og alvorlighetsgrad ved slag/TIA, og 

viktigheten ved rask kontakt med helsepersonell via 113 for å få rett behandling raskt nok. 

Det er fortsatt ikke godt nok kjent blant allmennheten at det finnes en god behandling. De 

siste årene har det vært gjennomført flere kampanjer og aksjonsdager som har som mål å 

bedre folks kunnskap rundt dette. Disse legger blant annet vekt på huskeregler for 

symptomene som FAST (F: Fjes (ansiktslammelse), A: Arm (lammelser i arm), S: Språk (det 

som blir sagt lyder ikke fornuftig og sammenhengende) T: Tale (lammelser i 

stemmemuskulatur som fører til utydelig eller uforståelig tale)) og  SOS (også en vurdering 

av pasientens evne til å Smile, ta armene Over hodet og Snakke) (18). 

Bevisstgjøring er fortsatt et punkt det kan legges mer vekt på, f.eks via kampanjer på tv på lik 

linje som med røykesluttkampanjene. Målet bør være at det skal bli like naturlig å ringe 113 

ved symptomer på hjerneslag hos seg selv eller andre, som det er ved symptomer på 

hjerteinfarkt. AMKs egne prosedyrer spiller også inn på tiden. Det samme gjør 

primærhelsetjenestens reaksjon når de blir kontaktet av pasienter med slagsymptomer – det er 

viktig at de henviser raskt videre til AMK og en slagenhet, så det ikke blir et forsinkende ledd 

med besøk hos egen lege. 

 

Fra ankomst i akuttmottaket i Drammen og til pasienten fikk trombolyse (”door-to-needle 

time”), ble det brukt mellom 30 til 270 min. De fleste pasientene var fordelt mellom 50 og 

100 min., med en median på 75 min. Helse Vest har et overordnet mål om at ”door-to-needle 

time” ikke skal overskride 30 min. I et prosjekt gjort på et pasientmateriale på 18 pasienter 

ved Sørlandet sykehus (SSK) for første halvår 2007, fant man en median på 38,5 min., og 17 

av 18 pasienter hadde ”door-to-needle time” på under 50 min. Til sammenligning har vi i vårt 

materiale kun to pasienter som har en ”door-to-needle time” på under 50 minutter (30 og 33 

minutter).  

Median ”door-to-needle time” i Norge i 2007 var om lag 70 minutter og i SITS, verden største 

trombolyse database, om lag 65 minutter (19). SITS har nå som mål å få ned median ”door-to-

needle time” til under 40 minutter (20). 

 

 

Hva skal til for å kutte ned denne tiden til under 40 minutter? Ved Drammen sykehus er 

akuttmottak, CT-maskin og slagavdelingen hvor trombolysen gis, fordelt i forskjellige etasjer, 

noe som resulterer i at en del tid går med til forflytning, figur 8. 
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Figur 8. 

 
 

 

I løpet av høsten 2012 skal det komme en ny CT-maskin i akuttmottaket. Hvis selve 

oppstarten av trombolysen også kan bli flyttet fra slagenheten til akuttmottaket, ville all 

diagnostikk og behandling foregå i samme etasje, og man vil dermed spare tiden man bruker 

på forflytning, figur 9.  

 

 

Figur 9. 

  
 

 

I Drammen er rutinene slik at akuttmottaket får melding fra AMK om en mulig 

trombolysekandidat. Akuttmottak varsler så vakthavende nevrolog og bestiller blodprøver via 

datasystemet. Det er legen sitt ansvar å elektronisk bestille CT caput som øyeblikkelig hjelp, 

deretter ta telefonisk kontakt med radiolog for å si fra om at en henvisning er sendt. Radiolog 

tar igjen kontakt med akuttmottaket når CT er klar til å ta i mot pasienten. Legen bruker 

derfor en del tid på telefonkontakt. Denne tiden  kunne heller vært benyttet til undersøkelse av 

pasienten med tanke på status, differensialdiagnoser til hjerneinfarkt, kontraindikasjoner osv. 

Rutinene kan forbedres ved at både radiolog og laboratoriepersonell får varsling fra 

akuttmottaket, samtidig med vakthavende nevrolog. På den måten vil både labpersonell og 

radiolog være oppmerksomme på at det vil komme en elektronisk henvisning på en 

hjerneinfarkt pasient som øyeblikkelig hjelp.  

 

Tiden det tok fra CT caput ble bestilt til pasienten fikk ta CT lå mellom 5 til 34 minutter, med 

en median på 13. Denne tiden vil man forhåpentligvis se en forbedring på når det kommer en 

ny CT i akuttmottaket i 2. etasje. 
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Karakteristika ved hjerneinfarktpopulasjonen i Drammen sammenlignet med andre 

hjerneinfarktpopulasjoner 

I vårt materiale fant vi en medianalder på 74 år, og en kjønnsfordeling på 65.5 % menn og 

34.5 % kvinner.  Med tanke på tilleggsykdommer fant vi at 62.1 % hadde kjent hypertensjon, 

17.2 % diabetes mellitus type II, 13.8 % atrieflimmer og 24.1 % hadde tidligere hatt slag. 

Disse funnene indikerer at dette var en representativ gruppe av typiske hjerneinfarktpasienter 

ved sammenligning av andre studier (15) 

Utfallet av behandling: 

Som ventet fant vi signifikant endring i NIHSS før og etter trombolyse. 21 pasienter fikk en 

bedring i NIHSS. Uten en kontrollgruppe er det vanskelig å konkludere med hvor stor andel 

av denne bedringen som kan tilskrives den trombolytiske behandlingen, og hvor stor andel 

som skyldes en naturlig regress av symptomene. Vi fant også en signifikant sammenheng 

mellom utfallet død og den NIHSS-skåringen pasienten hadde både før og etter behandling. 

Vi har ikke sett på sammenhengen mellom absolutt reduksjon i NIHSS-skår og mortalitet. De 

to pasientene som døde under innleggelse hadde andre dødsårsaker enn intrakraniell blødning 

(sirkulasjonsvikt grunnet hjertesvikt og sirkulasjonsvikt grunnet lungestuvning). Dødsårsaken 

hos de to som døde etter utskrivelse er ikke journalført. Det er derfor ikke mulig å konkludere 

med at det var hjerneinfarktet eller trombolysebehandlingen som førte til døden hos disse fire 

pasientene. Vi fant vi ingen signifikant sammenheng mellom pasientens alder og utfallet død. 

Det var ingen signifikant forskjell i NIHSS hos gruppen over 80 år sammenlignet med 

gruppen under 80 år, hverken før eller etter trombolyse. Pasientens alder hadde heller ingen 

signifikant sammenheng med hverken OHS eller Barthel ved utskrivning. Det fremstår 

dermed som forsvarlig å tilby trombolytisk behandling til pasientgruppen over 80 år, på lik 

linje med det som allerede er rutine ved slagenheten i Drammen. Dette stemmer også overens 

med resultater fra andre studier (13,14).Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom tiden 

fra symptomstart til behandling og utfallet død. Tiden fra symptomstart til behandling hadde 

heller ingen signifikant innvirkning på forskjellen mellom NIHSS før og etter trombolyse. Til 

sammenligning viser større studier at trombolytisk behandling har best effekt innen 3 timer 

etter symptomdebut (14).  

 

Konklusjon 

 

Slagenheten ved Drammen sykehus behandlet 7.4 % av pasientene som ble vurdert til å ha 

hjerneslag med trombolytisk behandling. Denne pasientgruppen hadde færre komplikasjoner 

enn det som er beskrevet i tidligere studier. ”Door-to-needle time” ligger over 

landsgjennomsnittet, og kan følgelig forbedres. Etter at ny CT-maskin er på plass i 

akuttmotaket, bør det gjøres en oppfølgingstudie da man forventer bedring i ”door-to-needle 

time” og CT-tid. Det er viktig med fortsatt og forsterket pasientinformasjon for å sikre at 

pasientene kommer raskere til sykehus ved hjerneslag og dermed har mulighet til å få 

trombolytisk behandling. 
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Supplement 

 

Supplement 1. Kontrollskjema for hver pasient. 

 

  Kode Kjønn Alder Fødselsdato: 

Ictus  

Ankomst mottak dato Ankomst tid 

CT bestilt  CT tatt  

Actilyse 

GCS i mottak 

NIHSS før actilyse 

NIHSS 2 timer etter actilyse 

NIHSS nyvisitt  

Puls i mottak 

BT systolisk i mottak  

BT diastolisk i mottak  

Gitt trandate  

Tidligere slag (dato) Tidligere TIA (dato) 

Tidligere fått actilyse Dato for tidligere gitt actilyse 

Blodfortynnende før: 

-Marevan -Pradaxa 

-Albyl-E -Asasantin 

-Plavix -Annet 

Blodfortynnende ved utskrivelse: 

-Marevan -Pradaxa 

-Albyl-E -Asasantin 

-Plavix -Annet 

Tidligere sykdommer: 

Hypertensjon 

Diabetes 

Hjertesykdom/halskarstenose: 

-Atrieflimmer 

-Hjerteinfarkt Halskarstenose 

-Annet: 

Andre sykdommer: 

Migrene Hyperkolesterolemi 

Koagulopati Malign sykdom 

Annet 

Synlig forandringer på første CT/CT angio 

Slaglokalisajon: 

-anterior -vertebralis 

-media -basilaris 

-posterior 

OHS v/utskrivelse 

Barthel  v/utskrivelse 

Komplikasjon av actilyse: 

-fatal blødning 

-blødning intrakraniell ikke-fatal 

-blødning ekstrakraniell ikke-fatal 

Malignt hjerneødem  

Død  Dødsdato 

Utreisedato  Antall liggedøgn 

Annet behandlingstiltak (f.eks overflytning RH) 

Nytt slag  

Nytt slag dato  

Nytt TIA  

Nytt TIA dato 
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Supplement 2. NIHSS 
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Supplement 3. Barthel ADL-Indeks. 
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Supplement 4. Oxford Handicap Scale. 

 Oxford Handicap Scale (OHS)  

Handicap: Påvirkning av livsstil: Gradering: 

Ingen Ingen. 0 

Mindre symptomer Ingen endring, kan leve som før trass i symptomene. 1 

Mindre handicap Lettere påvirket, men er fortsatt selvstendig. 2 

Moderat handicap Signifikant påvirket, avhengig av litt assistanse. 3 

Moderat-til-alvorlig 

handicap 

Klarer seg ikke uten assistanse, men krever ikke konstant 

tilsyn. 

4 

Alvorlig handicap Totalt avhengig av assistanse, krever tilsyn dag og natt. 5 

 

 

 


