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ABSTRACT: 

Background 

Apoplexia cerebri, brain stroke, is a common illness that effects 12 000 people in Norway each 

year and is a main cause of serious dysfunction. Today there are several hospitals with stroke 

units that specialize in acute treatment of stroke. It is important for the stroke units to monitor the 

treatment. In this article we describe a group of patients that got reperfusion treatment at Ullevål, 

OUS.  

Material and method  

The patient material is assembled from the local quality register at the stroke unit at Ullevål and 

includes all the patients that got reperfusion treatment, either intravenous alteplase or 

trombectomy, between November 2009 and January 2011. A standard form filled out by 

personal at the stroke unit included the kind of treatment the patient received, indicators of 

patient’s health and function (i.e. NIHSS and mRs) as well as general information about the 

patient.   

Results  

The material consisted of 35 patients, 14 (40 %) women and a median age of 68 years. 8 patients 

(23 %) had a previous stroke or TIA. 26 (74 %) were treated with intravenous alteplase, the rest 

with trombectomy. 19 patients (54 %) were classified with PACS, 7 (20 %) with TACS, 6 (17 

%) with POCS and 3 patients (9 %) with LACS. At arrival to the stroke unit the mean NIHSS-

score were 9, 7 after one day and 4 when the patients were discharged. They had a NIHSS-score 

at 10,9 right before the reperfusion treatment and 8,6 right after. The mean door-to-needle time 

was 60 minutes. 2 patients (6 %) died (mRs-score 6), 15 (45 %) had a mRs-score of 0-1 on the 

day of discharge, 6 (18 %) had mRs-score 2-3 and 10 (30 %) a mRs-score of 4-5.    

Discussion 

The patient material is small (n=35) and only one of our analysis got a statistic significant p-

value. The results cannot be generalized to the general stroke population. The two patients that 

died were both over the age of 77, they both had poor effect of the reperfusion treatment and 

they were both classified with TACS.  

The stroke unit at Ullevål could benefit of having a more complete register and include more 

variables such as complications due to the treatment. It would be useful to investigate a bigger 

patient material and evaluate the results at Ullevål compared to international studies.  
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INTRODUKSJON/BAKGRUNN:  

Hjerneslag, apoplexia cerebri, defineres av WHO som «fokale eller globale nevrologiske utfall 

som skyldes patologi i hjernens blodårer som varer i minst 24 timer (eller fører til døden innen 

24 timer)». Uttrykket hjerneslag omfatter både infarkter og blødninger som hver utgjør 

henholdsvis 85 % og 15 %. De fleste som rammes er eldre pasienter, medianalderen i Norge i 

dag er mellom 70 og 75 år, men hjerneslag forekommer i alle aldersgrupper (1).  

Hjerneslag er en ledende årsak til død, uførhet og nedsatt funksjon (2). I Norge får ca. 12 000 

pasienter hjerneslag årlig, og det lever ca. 50 000 mennesker i Norge i dag som har hatt et slag 

(3). Med tanke på den økende andelen eldre i befolkningen er akuttbehandling og rehabilitering 

av hjerneslag en stor utfordring for helsevesenet. Viktigheten av å implementere rask og effektiv 

behandling er derfor stor og har potensiale til å bedre mange fremtidige hjerneslagpasienters 

videre prognose.   

Slagenheter har blitt utviklet ved flere større sykehus de siste 25 årene. En god slagenhet 

inneholder mange komponenter og ikke alle slagenheter er helt like, men de mest effektive ser ut 

til å være de som utfører både akuttbehandling og tidlig rehabilitering i samme enhet. I 1991 

kom den første studien som viste signifikant reduksjon i akutt dødelighet (4), og flere 

vitenskapelige studier har senere bekreftet at disse er viktige ledd i god behandling av 

slagpasienter (5, 6). I tillegg til slagenhetenes generelle behandlingsprinsipper, med hovedvekt 

på optimalisering av komorbiditet og legemiddelbehandling, gjenoppretting og optimalisering av 

generell fysiologisk homeostase (7) og tidlig oppstart av rehabilitering, har trombolyse som akutt 

reperfusjonsbehandling blir mer og mer vanlig de senere årene. Ved Oslo universitetssykehus 

Ullevål utføres dette som et samarbeid mellom nevrologisk avdeling og slagenheten. Det er en 

økende andel slagpasienter som behandles med akutt trombolyse, fra 2007 til 2011 økte andelen 

fra under 5 % til ca 20 % (6).  

Ved mistanke om akutt hjerneslag skal det ved innkomst til OUS følges en bestemt prosedyre 

(8). Alle pasienter som kommer til akuttmottaket med denne mistanken undersøkes av nevrolog 

og tentativ diagnose settes ved hjelp av poengtert sykehistorie, nevrologisk status, blodprøver og 

cerebral CT. Ved iskemisk hjerneslag behandles pasienten akutt ut i fra gjeldene retningslinjer og 

innlegges Seksjon for hjerneslag i Geriatrisk avdeling. Her tilbys pasientene generell 

evidensbasert slagbehandling i følge retningslinjene. Hos pasienter der det foreligger indikasjon 

for intravenøs trombolyse, startes denne behandlingen i akuttmottaket og fortsetter under 

transport til slagenheten.  

Hvilken behandling som tilbys ved akutt hjerneslag avhenger av en rekke faktorer ved 

behandlingsinstitusjonen og ved pasienten selv. Ved OUS har man i dag flere 

behandlingsalternativer. Innledningsvis tas det CT for å avgjøre om slaget er iskemisk eller om 

det skyldes en blødning. Dersom pasienten har sikker klinikk på slag og det ikke er tegn til 

blødning på CT kategoriseres slaget som iskemisk. Ved iskemisk hjerneinfarkt hvor behandling 

kan gis innen 4,5 time etter symptomdebut og hvor pasienten har målbare nevrologiske utfall 

(NIHSS = the National Institute of Health Stroke Scale, et kvantitativt mål på slagrelaterte 

nevrologiske utfall) gis det intravenøs Actilyse (alteplase). Jo tidligere denne behandlingen gis 

etter iktus, desto bedre prognose (9, 10). I OUS retningslinjer er det en rekke kontraindikasjoner 

for denne behandlingen, se tabell 1. 
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Tabell 1: Indikasjoner og kontraindikasjoner for trombolysebehandling (1,11) 

Indikasjoner Kontraindikasjoner 

Akutt hjerneinfarkt 

Alder 18 – 80 år 

Tydelige nevrologiske utfall 

Behandlingsstart < 4,5 timer etter iktus 

Symptomer som ikke er i rask bedring 

Minimale (NIHSS < 4) eller betydelige 

(NIHSS > 25) nevrologiske utfall 

Utbredte iskemiforandringer på CT 

Blodtrykk > 185/110 mm Hg 

Tidligere hjerneslag og diabetes 

Hjerneslag siste tre måneder 

Kirurgi siste tre måneder 

INR over 1,7, kjent økt blødningstendens, 

heparin siste 48 timer 

Blodsukker under 2,8 

Punksjon av ikke-komprimerbart kar siste 10 

dager 

Tidligere hjerneblødning, kjent ateriovenøs 

malformasjon, aneurisme eller hjernetumor 

Kjent alvorlig demenssykdom eller 

langtkommet kreft 

Gastrointestinalt ulcus 

 

Intravenøs trombolyse med tPA (rekombinant vevsplasminogenaktivator), alteplase (Actilyse), 

ble godkjent for behandling av hjerneinfarkt i Norge i 2003 og er i dag standardbehandling. 

Målet med behandlingen er å rekanalisere en okkludert arterie. Behandlingen har dokumentert 

effekt og gir raskere rekanalisering enn ingen behandling, noe som er assosiert med bedre 

langtidsprognose (12). NNT ("number needed to treat"), antall pasienter som må få behandlingen 

med intravenøs trombolyse for at en pasient skal få et utmerket behandlingsresultat, er 5 for 

tidsintervallet inntil 1,5 time, 9 i intervallet 1,5-3 timer, og 15 i 3 til 4,5 time (6).  Den viktigste 

bivirkningen til trombolysebehandling er hjerneblødning. 

Ved manglende effekt av intravenøs trombolyse i løpet av 60 min kan pasienten henvises til 

intraateriell trombolyse, stenting eller trombektomi (= intervensjon). Ulike studier har vist 

varierende resultater og behandlingen må inntil videre regnes som eksperimentell. (13, 14).  

Intervensjonsbehandling krever spesialkompetanse og utføres kun ved større spesialiserte 

sykehus.   
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Alle pasienter må følges nøye, både de med og de uten reperfusjonsbehandling.  

Fra november 2009, har det vært ført et eget, lokalt kvalitetsregister ved enheten, godkjent av 

sykehusets personvernombud. Dette omfatter alle slagpasientene. I tillegg registreres alle som 

har fått trombolyse i en felles europeisk database: SITS-MOST (= Safe Implentation of 

Treamtments in Stroke - Monitoring Study). De to registrene omfatter mange av de samme 

variablene, men Slagenhetens eget register er mer omfattende. 

Formålet med denne oppgaven er å beskrive de pasientene som fikk reperfusjonsbehandling ved 

akutt hjerneslag ved Ullevål, OUS i perioden november 2009 til januar 2011. Dette mener jeg er 

nyttig fordi det er viktig for en Slagenhet å utføre en løpende kvalitetskontroll av egne 

behandlingsresultater.  

MATERIALE OG METODE:  

Oppgaven bygger på materiale samlet inn ved Slagenheten, Ullevål sykehus, OUS, i tidsperioden 

november 2009 til januar 2011.  

Datamaterialet er generert ved at aktuelle pasienter i slagenheten har blitt forespurt om å la seg 

inkludere i registeret. For de pasientene som har samtykket har det blitt fylt ut et skjema med 

kliniske opplysninger. Hver enkelt yrkesgruppe som har vært involvert i pasienten har bidratt 

fortløpende med sine registreringer og observasjoner. Behandlingsansvarlig lege har vært 

ansvarlig for at de medisinske opplysningene er korrekte. Postsekretær og en registeransvarlig 

sykepleier har gått gjennom alle skjemaene for å sikre at de er utfylt så komplett som mulig. 

Skjemaet inneholder opplysninger som man uansett burde ha registrert angående hver enkelt 

pasient i en slagenhet. Dersom postens rutiner er fulgt burde all denne informasjonen være 

tilgjengelig i journalsystemet slik at man har kunnet fylle ut skjemaene. 

I utredningen og behandling av pasienten, og under oppfølgingen, blir pasienten vurdert og 

gradert ved hjelp av en rekke skalaer.  

NIHSS = the National Institutes of Health Stroke Scale. Et verktøy for å gi et kvantitativt mål på 

slagrelaterte nevrologiske utfall. Den brukes både innen forskning og i klinikk og er mest nyttig i 

akuttfasen. I klinikken brukes NIHSS skåre som mål på alvorlighetsgraden av et slag, for 

overvåkning i akuttfasen, ved valg av behandling og for å beregne sannsynlig prognose/utfall. 

Pasienten vurderes på 15 punkter (blant annet bevissthetsnivå, språk, neglekt, synsfeltutfall, 

øyebevegelser, muskelkraft, ataksi, dysartri, følelsestap) som resulterer i en skåre mellom 0 og 

20. Høyere skåre betyr mer alvorlige symptomer (15). Det anbefales at man skårer 

slagpasientene ved ankomst, etter to timer og deretter fire ganger i døgnet de første fire døgnene 

(1). 

GCS = Glascow Coma Scale. Et hjelpemiddel som brukes for å vurdere grad av bevissthetstap 

hos en syk eller skadet pasient. Pasienten kan følges med GCS over tid for å følge utviklingen av 

tilstanden. Den består av 3 hoveddeler som vurder motorisk respons, verbal respons og 

øyeåpning.  Pasienten ender opp med en skåre mellom 0 og 15. Lavere nummer indikerer mer 

alvorlig hjerneskade og dårligere prognose (16). 

Barthel ADL-indeks = En skala for pasientens grad av funksjonshemming som måles utfra 
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selvstendighet i basale aktiviteter i dagliglivet (ADL = Activites of Daily Living). For å skåre 

pasienten gis det poeng for ti ulike ferdigheter. Summen blir 0-20, hvor det er dårligere funksjon 

desto lavere verdi.  Skalaen er egnet for å vurdere alvorlighetsgraden av et slag lengre ut i 

forløpet. Brukes hovedsakelig av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. (17) 

mRs = Modified Rankin Scale er et verktøy for måling av funksjonsnivået etter et slag. Skalaen 

inneholder 7 punkter som beskriver ulike nivåer av funksjon fra 0 (= ingen symptomer) til 6 (= 

død). Skalaen er mye brukt i forbindelse med forskning og utprøving av trombolysebehandling.  

(18) 

TOAST-klassifikasjonen = Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment er en metode for 

patofysiologisk inndeling av hjerneslag i ulike grupper; storkarsykdom (a. carotis interna, a. 

cerebi media og anterior, a. vertebralis, a. basilaris), kardioembolisk slag, småkarsykdom, 

spesiell sykdom og annen eller ukjent etiologi. (19) 

OCSP-klassifikasjonen = Oxfordshire Community Stroke Project, eller Oxford-

klassifikasjonen, er en anatomisk inndeling av iskemisk hjerneslag. Hjerneslagene inndeles i fire 

grupper: (19) 

TACS = total anterior circulation syndrome, som innebærer hemiparese eller 

hemisensorisk svikt, homonym synsfeltsdefekt og høyere kortikal dysfunksjon (for 

eksempel afasi). Et slikt slag skyldes vanligvis infarkt i hovedstammen av a. cerebri 

media, utgjør ca 1/6 av hjerneslagene og har den dårligste prognosen av de fire gruppene.  

PACS = partial anterior circulation syndrome inkluderer to av de tre komponentene av 

TACS, og skyldes kortikale infarkter. Disse utgjør ca 1/3 av infarktene.  

LACS = lakunært syndrom som innebærer rene motoriske, rene sensoriske eller 

sensomotoriske utfall. Disse slagene skyldes småkarsykdom, lakunære infarkter, og 

utgjør ca 1/4. Denne gruppen har lavest mortalitet og færrest residivslag.  

POCS = posterior circulation syndrome med kun homonym synsfeltdefekt, eventuelt 

hjernenerveutfall, cerebellar dysfunksjon eller bilaterale nevrologiske utfall. Disse 

skyldes tromboembolier i bakre kretsløp og utgjør ca 1/4 av infarktene.  

Klokketesten = En test som brukes som screening for kognitive symptomer eller i 

demensutredning. Denne tester rom-retningsvansker, oppmerksomhet, tallforståelse, 

abstraksjonsevne og eksekutiv funksjon (1). Pasienten får enkle instruksjoner om å tegne en 

urskive med tall, deretter tegne inn et bestemt klokkeslett. Det gis en poengsum mellom 0 og 5 ut 

fra hvor god tegningen er. 1 betyr at det er betydelig feilplassering av tallene, 5 betyr en korrekt 

klokke med riktig angitt klokkeslett (20).  

TMT-A og B: Trail Making test A og B er tester hvor pasienten trekker streker mellom små 

sirkler på papir og gjøres oppmerksom på eventuelle feil etterhvert slik at de kan rette dem opp 

(1). 

TMT-A: er en test for fokusert oppmerksomhet og tempo. Her er sirklene merket med tall 

(1-25) og pasienten skal trekke strek mellom sirklene i stigende rekkefølge så raskt som 
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mulig. Normalt resultat for en 75 åring er under 45 sekunder og for en 80 åring er under 

60 sekunder. 

TMT-B: er en test for delt oppmerksomhet og eksekutiv funksjon. Sirklene er merket dels 

med bokstaver (A-L) og dels med tall (1-13). Pasientene testes ved at de skal trekke en 

linje vekselsvis mellom tall og bokstaver i stigende rekkefølge (eks A-1-B-2-C-3 osv). 

Dette er den testen som best viser sammenheng med kjøreferdigheter. Normalt resultat 

for en 75 åring er under 2,5 minutter, og for en 80 åring er under 3 minutter.  

MMS: Mini mental status er en screening-test for kognitiv funksjon og brukes i utredning av 

demens (17). Ved hjelp av en standard fremgangsmåte testes flere ulike kognitive funksjoner 

som orientering (tid og sted), læring, abstrakt tenkning, korttidshukommelse og språktesting. 

Pasienten skåres fra 0-30 der høyere poengsum betyr bedre kognitiv funksjon (1). 

Grenseområdet for kognitiv svikt settes konvensjonelt til 22-24 poeng, men prestasjonene 

varierer betydelig med pasientens dagsform og utdanningsnivå og det er derfor viktig å vurdere 

prestasjonen på de enkelte deloppgaven og ikke legge for stor vekt på sumskåren. 

Ultralyd Doppler brukes til å undersøke precerebrale og intrakranielle arterier og med det gjøre 

en etiologisk klassifisering og identifisere høygradige stenoser (1).  

RESULTATER:  

Hvem er pasientene som har fått reperfusjon? 

I perioden 01.11.09 til 31.01.11 ble det registrert 213 pasienter i slagregisteret ved Slagenheten, 

Ullevål, OUS. 35 pasienter fra denne gruppen fikk hyperakutt reperfusjonsbehandling og er 

derfor analysert nærmere.  

Tabell 2: Deskriptive data 

 

Kvinner 

n (%) 

14 (40 %) 

Tidligere slag/TIA 8 (23 %) 

Intravenøs trombolyse 26 (74 %) 

Trombektomi 9 (26 %) 

 

Pasientmaterialet har en aldersvariasjon som strekker seg fra 37 til 89 år, medianalder 68 år, 

intervkartilavstand 59 – 77 år, med en overvekt av menn (60 %). Hoveddelen av pasientene fikk 

intravenøs trombolyse 26 (74 %).   
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Tabell 3: TOAST klassifisering 

 n (%) 

Storkarsykdom 8 (23 %) 

Kardioembolisk 

sykdom 

7 (20 %) 

Småkarsykdom 5 (14 %) 

Spesiell sykdom 3 (9 %) 

Ikke klassifiserbar 12 (34 %) 

 

Ved precerebral triplexundersøkelse av a. carotis interna (ICA – internal carotid artery) er det 

registrert normale funn hos 9 (26 %). 7 (20 %) hadde aterosklerose uten stenose. 1 (3 %) hadde 

ICA-stenose under 50 %, 2 (6 %) hadde ICA-stenose 50-70 % og 3 (9 %) hadde ICA-okklusjon. 

Hos en god del pasienter, 13 (37 %), ble undersøkelsen ikke utført.  

I henhold til OCSP-klassifiseringen hadde 7 pasienter (20 %) TACS, 19 (54 %) hadde PACS, 3 

(9 %) LACS og 6 (17 %) POCS.  

Hvordan gikk det med pasientene som fikk reperfusjonsbehandling? 

Ved ankomst i slagenheten var gjennomsnittsskåre på NIHSS hos disse pasientene på 9, etter én 

dag var den 7 og ved utskrivelse 4 (figur 1). Gjennomsnittlig hadde pasientene en NIHSS-skåre 

på 10,9 rett før reperfusjonsbehandlingen og på 8,6 like etter (figur 2). 

Figur 1: Gjennomsnittlig NIHSS skåre gjennom oppholdet  
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Figur 2: NIHSS før og etter reperfusjon  

 

 

For de 35 pasientene tok det gjennomsnittlig 100 min fra iktus til innleggelse, med store 

variasjoner fra 23 til 540 minutter. Fra innleggelse til overføring til Slagenheten tok det 

ytterligere 284 minutter (variasjon fra 48 til 1725). Det tok gjennomsnittlig 139 minutter fra iktus 

til igangsatt reperfusjon. Door to needle-tiden varierte fra 30 til 156 minutter, mediantiden var på 

60 minutter og hadde en interkvartilavstand på 41-74 (figur 3).  

Figur 1: Gjennomsnittlig tidsbruk 
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Figur 2: Door to needle tid- tredelt 

 

Pasientene hadde en varierende liggetid i slagenhet (mellom 3 og 42 døgn) med et gjennomsnitt 

på ca 14 døgn. I løpet av oppholdet fikk 11 pasienter (34 %) komplikasjoner: 4 (13 %) fikk 

pneumoni, 2 (6 %) fikk UVI og 5 (16 %) fikk andre komplikasjoner.  

Pasientene ble testet med MMS, klokketest og TMT-A og TMT-B i løpet av oppholdet, etter 

reperfusjonsbehandlingen, se tabell 4. 

Tabell 4: Resultater av kognitive tester 

Test   n  

MMS, gj.snitt (SD), min-max 26,3 (2,8), 20-30 24 

Godkjent klokketest, n (%) 15 (65%) 23 

TMT-A, gj.snitt (SD), min.max 53,5 (17,1), 28-99 18 

TMT-B, gj.snitt (SD), min.max 119,1 (66,1), 11-265 14 

 

Ved utskrivelse fra Slagenheten ble det gjort mRs vurdering, tabell 5.  
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Tabell 5: mRs ved utskrivelse 

Funksjonsklasse n (%) 

Ingen symptomer 5 (15 %) 

Minimal funksjonssvikt 10 (30 %) 

Lett funksjonssvikt 3 (9 %) 

Moderat funksjonssvikt 3 (9 %) 

Alvorlig funksjonssvikt 8 (24 %) 

Svært alvorlig funksjonssvikt 2 (6 %) 

Død 2 (6 %) 

 

Av de 35 pasientene ble 10 pasienter (31 %) utskrevet til hjemmet, hvorav 6 med hjemmebasert 

rehabilitering. 5 pasienter (16 %) ble skrevet ut til sykehjem med rehabilitering og 17 (53 %) ble 

skrevet ut til annet sykehus.  

Endringen i NIHSS-skåre fra rett før til rett etter reperfusjonsbehandlingen kan sees som et mål 

for denne behandlingens umiddelbare effekt, og fordelte seg som vist i figur 5. 

Figur 5: Endring i NIHSS fra før til like etter reperfusjonsbehandling (n) 
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bedring (1-3 poeng bedring), ingen endring og forverring. Det finnes opplysninger om dette for 

29 pasienter.  

Prediktorer for umiddelbar effekt av reperfusjonsbehandlingen 

Vi har studert sammenhengen mellom antatt prognostiske variabler og behandlingsresultat, 

vurdert som endring i NIHSS (fem kategorier) og mRs-skåre ved utreise.  

Tabell 6: Endring i NIHSS skåre og door to needle-tid 

 Endring i NIHSS Total 

 

Door to 

needle 

tid 

 Forverring Ingen 

endring 

Minimal 

bedring 

Signifikant 

bedring 

Betydelig 

bedring 

 

<45 min 1 0 3 1 1 6 

45 – 60 

min 

0 1 2 1 1 5 

>60 min 1 2 2 3 0 8 

Total 2 3 7 5 2 19 

 p = 0,762 (khikvadrattest) 

Tabell 7: Endring i NIHSS og alder 

 Endring i NIHSS Total 

Alder i 

kvartiler 

 Forverring Ingen 

endring 

Minimal 

bedring 

Signifikant 

bedring 

Betydelig 

bedring 

 

≤ 59 år 1 1 4 1 1 8 

60 – 68 år 1 2 2 1 0 6 

69 – 77 år 2 0 1 3 1 7 

≥ 78 år 1 1 4 2 0 8 

Total 5 4 11 7 2 29 

p-verdi: 0,741 (khikvadrattest) 
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Tabell 8: Endring i NIHSS og type reperfusjonsbehandling 

 Endring i NIHSS Total 

 

 

Reperfusjon 

 Forverring Ingen 

endring 

Minimal 

bedring 

Signifikant 

bedring 

Betydelig 

bedring 

 

Intravenøs 

trombolyse 

5 2 8 5 2 22 

Trombektomi 0 2 3 2 0 7 

Total 5 4 11 7 2 29 

p-verdi=0,431 (khikvadrattest) 

Tabell 9: mRs ved utskrivelse og alder 

                 mRs ved utskrivelse (0-6)* Total 

Alder 

(kvartiler) 

 0 1 2 3 4 5 6  

≤ 59 år 1 3 1 0 2 0 0 7 

60 – 68 

år 

1 2 0 2 3 1 0 9 

69 – 77 

år 

2 4 1 0 1 1 0 9 

≥ 78 år 1 1 1 1 2 0 2 8 

Total 5 10 3 3 8 2 2 33 

p-verdi = 0,608 (khikvadrattest) 

*0= ingen symptomer, 1=ingen betydningsfull funksjonssvikt, 2=lett funksjonssvikt, 3=moderat 

funksjonssvikt, 4=alvorlig funksjonssvikt, 5=svært alvorlig funksjonssvikt, 6=død 
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Tabell 10: mRs utskrivelse og OCSP klassifisering 

  mRs ved utskrivelse (0-6)* Total 

OCSP 

klassifisering 

 0 1 2 3 4 5 6  

TACS 

 

0 1 0 1 3 0 2 7 

PACS 4 6 2 1 4 0 0 17 

LACS 0 1 1 0 0 1 0 3 

POCS 1 2 0 1 1 1 0 6 

  5 10 3 3 8 2 2 33 

p-verdi=0,193 (khikvadrattest)3- 

 

Tabell 11: mRs utskrivelse og endring i NIHSS 

 mRs ved utskrivelse (0-6)* Total 

Endring 

i 

NIHSS 

 0 1 2 3 4 5 6  

Forverring 0 0 1 0 1 2 1 5 

Ingen 

endring 

0 0 0 1 2 0 1 4 

Minimal 

bedring 

1 4 1 1 3 0 0 10 

Signifikant 

bedring 

2 2 0 0 2 0 0 6 

Betydelig 

bedring 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Total 3 8 2 2 8 2 2 27 

p-verdi = 0,209 (khikvadrattest) 

 

Vi har også forsøkt å slå sammen tabellene 6 til og med 11 til mindre og mer komprimerte 

tabeller (2x2 tabeller) og gjøre en ny khikvadrattest for å undersøke om dette ga signifikante 

resultater. For tabell 6-10 fant vi likevel ingen statistisk signifikante sammenhenger. Resultatene 

fra tabell 11 etter slik sammenslåing vises i tabell 12. 
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Tabell 12: mRs ved utskrivelse og endring i NIHSS – komprimert tabell 

 mRs ved utskrivelse Total 

Endring  

i NIHSS 

 0-2 3-6 

 

 

Forverring/ingen 

endring 

1 8 9 

Bedring 12 8 20 

Total 13 16 29 

p-verdi = 0,014 (khikvadrattest) 

 

DISKUSJON: 

Fortolkning av funnene og sammenlikning med andre studier 

Siden materialet er forholdsvis lite (n=35) skal det meget sterke sammenhenger til for å få 

statistisk signifikante resultater. Selv når vi slo sammen og komprimerte til færre kategorier 

under de ulike variablene ble det ikke funnet statistisk signifikante resultater, bortsett fra 

sammenhengen mellom mRs ved utskrivelse og bedring i NIHSS. Dermed fikk kun en av 

analysene gjort i denne oppgaven en signifikant p-verdi. 

Tabell 6 illustrerer sammenhenger mellom endring i NIHSS-skåre og door to needle-tid. Av p-

verdien (=0,762) ser man at det ikke er en signifikant sammenheng, men det er allikevel noen 

interessante observasjoner. Man kan se at begge pasientene som hadde betydelig bedring 

(bedring i NIHSS ≥12 poeng) fikk reperfusjonsbehandling i løpet av 60 minutter. Samtidig ser 

man at av de to som fikk en forverring i sine symptomer fikk én behandling før 45 minutter, 

mens den andre fikk behandling etter at det var gått over en time. Utover disse observasjonene er 

resten nokså jevnt fordelt. Mediantiden på 60 minutter for door-to-needle-tid ved Ullevål er på 

høyde med det som presenteres i andre internasjonale studier (21, 22). 

 

I utgangspunktet er det overraskende at vi ikke finner en klar sammenheng mellom door to 

needle-tid og forbedring i NIHSS skåre, men det kan skyldes at materialet er såpass lite. Man må 

samtidig huske på at door to needle-tid bare er ett av målene på hvor lang tid det tar før 

behandling blir igangsatt, det er av like stor betydning med for eksempel en kort tid fra iktus til 

innleggelse. I denne oppgaven har jeg valgt å undersøke door to needle som en 

kvalitetsindikator, da det er denne man som helsepersonell i sykehus har størst mulighet til å 

påvirke. Det er klart at door to needle-tiden er viktig for pasientens prognose. Dette bekreftes av 

andre studier hvor det er vist en klar sammenheng mellom pasientens prognose og rask 

igangsetting av reperfusjonsbehandling (6,7,21). 

 

Av tabell 7 kan man lese sammenhengen mellom endring i NIHSS og alder, også her er p-verdi 

ikke signifikant (p=0,741). De ulike grader av bedring i NIHSS er nokså jevnt fordelt mellom de 
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ulike alderskategoriene. De to pasientene som hadde betydelig bedring i sin NIHSS-skåre var 

begge i aldersgruppene under 78 år. Når man ser på pasientene som opplevde en forverring etter 

behandlingen er disse jevnt fordelt mellom de ulike aldersklassene. Denne analysen viser ingen 

klar sammenheng mellom alder og effekt av trombolyse. Dersom man søker i annen litteratur, ser 

man at høy alder er en risikofaktor for intrakraniell blødning i forbindelse med 

trombolysebehandling, og at de eldste pasientene har en høyre mortalitet enn de yngre 

aldersgruppene (12, 23). I samsvar med våre funn er det mange slagsentere som nå «tøyer» 

aldersgrensen for trombolyse til godt over den offisielle grensen på 80 år.   

En større studie (24) viste at hos pasienter over 80 år var behandling med trombolyse assosiert 

med en signifikant mye bedre prognose enn hos de pasientene over 80 år som ikke fikk 

trombolyse. NNT = 8,2 for at en ekstra pasient skulle få en mRs på 0-2, sammenliknet med 

pasientgruppen under 80 år hvor NNT var 8,5. Studien viser samtidig at ratioen for 

symptomatisk hjerneblødning etter trombolysebehandlingen var 2,5 % hos pasientene over 80 år, 

og 1,9 % hos pasientene under 80 år, ikke signifikant forskjell. Konklusjonen i denne studien er 

at trombolyse gir en positiv effekt i forhold til ingen trombolyse i alle aldersgrupper, også hos de 

eldste pasientene.     

Endring i NIHSS settes i tabell 8 opp mot type reperfusjonsbehandling som er gitt, intravenøs 

trombolyse eller trombektomi. Igjen er p-verdien ikke signifikant (=0,431) og det vises ingen 

klare sammenhenger. Man ser at begge pasientene som opplevde betydelig bedring av 

behandlingen fikk intravenøs trombolyse. Samtidig ser man at alle pasientene som fikk en 

forverring i sin NIHSS skåre var behandlet med trombolyse. Pasientene behandlet med 

trombektomi er jevnt fordelt fra «ingen endring» til «signifikant endring». Litteraturen tyder at 

trombektomi ikke har like lovende resultater som det man først trodde og håpet på (13, 14). 

Behandlingen bør i dag ansees som eksperimentell, men mange mener at den fortsatt er et godt 

alternativ når det finnes kontraindikasjoner mot trombolyse eller når trombolyse er gitt uten 

effekt.  

 

Videre valgte vi å se på sammenhenger mellom mRs-skåre ved utskrivelse og pasientens alder, 

se tabell 9. P-verdien (=0,608) beskriver heller ikke her en statistisk signifikant sammenheng. 

Man ser at de to som døde var begge i den eldste aldergruppen ≥ 78 år, og det gikk nokså bra 

med pasientene i den yngste aldergruppen. Dersom man deler mRs skåringen inn i 3 grupper; 

ingen svikt (mRs 0-1), moderat svikt (mRs 2-3) og betydelig svikt (4-6), ser man at det gikk 

gjennomgående dårligere med den eldste aldersgruppen. 50 % av disse hadde betydelig 

funksjonssvikt ved utreise, 25 % moderat og 25 % ingen. Sammenliknet med de andre 

aldersgruppene ser man at hos pasientene 69-77 år har bare 22 % betydelig funksjonssvikt, og 67 

% har ingen funksjonssvikt ved utreise. Av pasientene mellom 60 og 68 år hadde 44 % betydelig 

funksjonssvikt og 33 % hadde ingen svikt, og i den yngste gruppen var resultatet henholdsvis 

29% og 57 %. Dette viser at den eldste pasientgruppen hadde betydelig dårlige funksjon ved 

utskrivelse en de resterende. Dette kan skyldes at de eldste pasientene enten hadde et dårligere 

utgangspunkt med tanke på funksjon, eller at de hadde mindre effekt av behandlingen. Som 

nevnt tidligere har eldre høyere risiko for komplikasjoner i forbindelse med 

reperfusjonsbehandlingen (23).   

Tabell 10 illustrerer mRs ved utskrivelse sammenliknet med OCSP-klassifisering. Igjen er p-
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verdien ikke signifikant (=0,193), men det er samtidig en av de sterkere sammenhengene vi har i 

dette nokså begrensede datamaterialet. Vi ser at begge pasientene som døde var klassifisert med 

TACS, og 71 % av pasientene med TACS hadde mRs på 4-6. Sammenholdt med litteraturen er 

dette forventet, da TACS har den dårligste prognosen av de fire subtypene, med høyest 

mortalitet, flest komplikasjoner og hyppigst dårlig funksjon hos de som overlever (25). En større 

studie viste at mortaliteten i løpet av det første året etter slaget var 60 % ved TACS, mot 19 % 

ved POCS, 16 % ved PACS og 11 % ved LACS (25). 

I tabell 11 illustreres sammenhengen mellom mRs ved utskrivelse og endring i NIHSS-skåre. P-

verdien er 0,209 og er dermed ikke signifikant, men man kan fortsatt se noen trender av tabellen. 

De pasientene som hadde lav mRs (0-1) ved utreise hadde god effekt av behandlingen. 75 % av 

pasientene med betydelig og signifikant bedring hadde mRs på 0-1. De to som døde hadde i 

utgangspunktet dårlig effekt av reperfusjonsbehandlingen. Selv om man ikke finner en 

signifikant sammenheng, stemmer trendene vi ser av tabellen med det man kan forvente seg. Da 

vi forsøkte å komprimere tabellen til en 2 x 2 tabell, se tabell 12, fikk vi en signifikant p-verdi. 

Dette bekrefter som tidligere nevnt at en pasient med god effekt av en behandling naturlig vil ha 

bedre funksjon ved utskrivelse enn en pasient med liten eller ingen effekt av behandlingen.   

Totalt sett kan man ikke trekke noen klare konklusjoner, generalisere til en større sammenheng 

eller til den generelle slagpasient. Men, man får bekreftet at slagpasientene ved Ullevål er en 

variert gruppe, både med tanke på alder, bakgrunn og utfall. Av de 35 pasientene som er 

inkludert i dette materialet døde to pasienter. De to som døde var begge ≥ 78 år, begge hadde lite 

effekt av behandlingen (lite bedring i NIHSS) og begge ble klassifisert med TACS. De som 

klarte seg meget bra (mRs ved utreise 0-1) hadde et varierende aldersspenn og over halvparten 

(55 %) hadde signifikant til betydelig effekt av trombolysen. Materialet som er undersøkt er for 

lite og for å få klarere resultater trenger man å samle inn materiale fra en mye større gruppe.  

Styrker og begrensninger 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg avdekket noen svakheter ved datamaterialet som ligger til 

grunn for oppgaven. Det er som tidligere nevnt et lite antall pasienter i det utvalget jeg har ønsket 

å se nærmere på. Med n=35 blir det vanskelig å få signifikante resultater. Vi har ikke hatt 

kontroll over registreringen og vet ikke hvor mange pasienter som ikke er fanget opp i registeret. 

Det kan finnes seleksjonsbias vi ikke vet om. Man kan for eksempel tenke seg at de sykeste 

og/eller de som døde er underrepresentert i materialet da de enten ikke blir spurt eller at 

pasienten og/eller pårørende ser på dette som en ekstra belastning og ikke gir sin samtykke. 

Datamaterialet er trolig ikke komplett for perioden og dette begrenser dermed muligheten for å 

generalisere resultatene til den generelle slagpasient ved OUS. Lite antall pasienter 

inkludert/liten oppslutning og en del mangelfulle skjemaer med flere missing, kan gå på 

bekostning av tallenes pålitelighet. 

Materialet har også sine styrker. Slagenheten har faste rutiner for registrering og skåring av 

pasientene, dette gjøres på en standardisert måte av trent personale og man kan anta at disse har 

en nokså ensartet vurdering av pasientene. Det er brukt standardiserte skjemaer og kjente 

variabler. Skjemaene er utfylt av fagpersoner. Slagregisteret inneholder langt flere variabler enn 

SITS-MOST-databasen, og gir dermed en mye mer nyansert beskrivelse av pasientenes 

situasjon, ikke minst når det gjelder kognitiv fungering og ADL-funksjon. 
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Det vil være nyttig for den lokale enheten å undersøke materialet da man kan avdekke hva som 

fungerer og hvor det er forbedringspotensiale.  Det vil også gi enheten en oversikt over deres 

generelle pasientgruppe.  

Behov for videre forskning 

Under arbeidet med denne oppgaven har vi vært innom flere temaer som det vil kunne være 

nyttig å se nærmere på.  

Som beskrevet tidligere er door-to-needle-tid en av flere avgjørende faktorer for pasientens 

prognose, samtidig er dette en kvalitetsindikator på arbeidet og effektiviteten ved sykehuset. Det 

kunne vært av interesse å samle informasjon fra et større pasientgrunnlag om utviklingen over tid 

i door-to-needle-tid og og prehospital responstid i Norge. 

For enheten kunne det vært nyttig med en systematisk registrering av komplikasjoner som 

oppstår i forbindelse med behandlingen, da dette senere kan brukes for å vurdere den enkelte 

pasients komplikasjonsrisiko for en eventuell behandling.  

Det er nylig publisert studier (18,19) som påpeker dårligere effekt av trombektomi som 

behandling en det man først trodde. Det vil være spennende å følge utviklingen av dette og det 

vil være nødvendig å følge med på resultatene av denne behandlingen. I dag må den ikke brukes 

som primærbehandling, men som et alternativ i de tilfeller der trombolyse er kontraindisert eller 

ikke gir ønsket effekt.  

Trombolyse i seg selv er også en risikobehandling, men dette er noe det er forsket mye på. Her 

vil det være nyttig å se nærmere på alder og trombolysebehandling da resultater på hvordan det 

går med pasienter over 80 år som får denne behandlingen er noe varierende. Spesielt interessant 

er dette da vi i Norge har en stadig stigende levealder og at vi nå står foran en stor økning i andel 

eldre. Det vil da bli helt nødvendig med ekspertise og mer kunnskap angående behandling av 

eldre.  

For Slagenheten ved Ullevål, OUS vil det i fremtiden kunne være nyttig å samle et stort nok 

materiale som gjør at man kan vurdere hvorvidt egne behandlingsresultater er på høyde med 

internasjonale resultater. 
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