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Sammendrag 
PURPOSE 

To explore the clinical differentiation of an ischemic stroke vs. a hemorrhagic stroke, and to 

illuminate the possibility of giving thrombolytic treatment of stroke based only on the history 

and clinical findings. 

METHODS 

By searches in PubMed, UpToDate and MedLine, a selection of literature was made by using 

keywords in different combinations. Keywords included were “stroke”, ”ischemic”, 

”hemorrhage”,  ”clinical diagnosis” and ”prognosis”. A total of 35 articles were selected. In 

addition, there was also a search made for background information. 

RESULTS 

The physician can to a certain extent, based on different factors distinguish between an 

ischemic and a hemorrhagic stroke. The anamnesis of performing physical activity during or 

before the stroke, coughing and sneezing favors a hemorrhagic stroke (1). Having a stroke 

after changing position to standing, favors an ischemic (embolic) situation. Sudden onset, 

severe symptoms and rapid progression of the symptoms favors a hemorrhagic episode, and in 

contrast symptoms that start and develop little by little are signs of an ischemic stroke (2). 

The occurrence of an ischemic stroke is 80% more common among elderly, and the 

hemorrhagic ones are 20%, which can be used to predict the likelihood of which type of 

stroke is present (3). Based on the clinical picture and anamnesis, the doctor can distinguish to 

a certain extant whether the stroke is due to hemorrhage or ischemia, but CT should be taken 

to prevent further complications.  

CONCLUSION 

The clinic of a stroke can only to a certain extent help to determinate whether a stroke is 

hemorrhagic or ischemic. A CT- scan should be taken firstly to exclude a hemorrhage before 

administrating thrombolysis.  
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Forord 
I denne oppgaven skal jeg ved systematisk litteratursøk om hjerneslag, belyse muligheten for 

å gi trombolytisk behandling av hjerneslag på klinisk grunnlag alene. Hovedmålet med 

litteratursøket er å belyse om det er mulig å differensiere mellom et hemorragisk hjerneslag 

og et iskemisk hjerneslag på klinisk grunnlag alene.   

 

Jeg valgte denne oppgaven fordi første gangen jeg hørte om hjerneslag begynte jeg å tenke på 

patofysiologien, og når det ble nevnt i en bisetning i forelesninger, så fikk jeg inntrykk av at 

det ble nevnt uten videre spesifisering om det skyldtes hjerneblødning eller hjerneinfarkt. Da 

jeg prøvde å lære om temaet dukket det opp mange spørsmål for meg som hvordan kan man 

skille på om det er blødning eller infarkt. Kan man skille på det kun klinisk eller trenger man 

andre typer diagnostikk også. Jeg kom i kontakt med min veileder, Christian Hall. Han foreslo 

at jeg skulle undersøke nærmere hans tanke om man absolutt er avhengig av CT eller om man 

kunne gå veien utenom, noe som virket interessant. Det gjorde at jeg bestemte meg for at 

dette er noe jeg gjerne vil se nærmere på.  
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1 Innledning   

1.1 Hva er hjerneslag  

 

Et hjerneslag, eller en cerebrovaskulær hendelse, er definert som et plutselig tap av 

nevrologiske funksjoner, som kan tilskrives en vaskulær hendelse. Hjerneslag er i første rekke 

en klinisk diagnose, men andre supplerende undersøkelser er nødvendig for å avklare 

mekanismen (4). 

 

Det kliniske bildet er svært variabelt grunnet hjernens komplekse anatomi, funksjon og 

karforsyning. Hvordan hjerneslaget arter seg er avhengig av området av hjernen som affiseres. 

Symptomene som forekommer er varierende, men oftest er det en plutselig svakhet eller 

nummenhet i ansikt, arm eller ben der en side vanligvis vil affiseres.  

 

Typisk vil affeksjon av høyre hemisfære føre til funksjonstap i venstre kroppshalvdel og 

motsatt. Men det finnes også unntak, der visse hjernenerveutfall gir symptomer på samme 

side som den aktuelle nerven. Andre symptomer er forvirring, vanskeligheter med å snakke 

og å forstå hva som blir sagt (Brocas og Wernickes afasi), vanskeligheter med å se med ett 

eller begge øyne, gangvansker, svimmelhet, tap av balanse og koordinasjon, uttalt hodepine 

og tap av bevissthet (5) (6). 

 

Aktuelle differensialdiagnoser til hjerneslag er epileptisk anfall, migrene, hypoglykemi, 

hjernesvulst og multippel sklerose Tilstander som klinisk arter seg som et hjerneslag, men 

som ikke er en cerebrovaskulær hendelse kalles stroke mimics (7). Disse tilstander kan være 

vanskelig å skille diagnostisk fra et hjerneslag. 
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1.2 Patofysiologi og prognose ved hjerneslag  

Hjerneslag oppstår grunnet tap av blodtilførsel til hjerneceller (cerebral iskemi), og dermed til 

tap av cerebrale funksjoner. WHO deler årsak til hjerneslag i to kategorier. Det kan komme av 

at blodåren brister, hjerneblødning, eller at den blokkeres av trombe eller emboli (6). 

 

Cerebral iskemi gir nevrologiske symptomer innen sekunder fordi nevroners mangel på 

glukose og oksygen fører til ATP mangel og etterhvert celledød. Dersom den reduserte 

blodstrømmen varer i mer enn noen få minutter, vil det oppstå et infarkt (4). Et alvorlig 

hjerneslag kan føre til plutselig død (8). 

 

Om blodtilførselen igjen øker til det normale, vil pasientens symptomer kunne være 

forbigående. Dersom nevrologiske symptomer normaliseres innen 24 timer og det ikke er 

aktuelle funn ved billeddiagnostikk av hjernen, kalles tilstanden for TIA (transitorisk iskemisk 

attakk). Dersom nevrologiske tegn og symptomer har vart mer enn 24 timer, eller dersom 

nyoppstått hjerneinfarkt eller blødning er påvist, vil dette defineres som et hjerneslag (9). 

 

Generalisert reduksjon av den cerebrale blodtilførsel grunnet systemisk hypotensjon, som ved 

kardiale arrytmier, myokard infarkt eller hemorrhagisk sjokk, vil oftest føre til synkope. 

Dersom lav blodtilførsel varer over lengre tidsperiode, kan det oppstå infarkt i grensesoner til 

de tilførende arterier. I alvorlige tilfeller kan det oppstå en global hypoksi som fører til skade 

på hjerneceller og videre til en hypoksisk- ischemisk encefalopati (4). 

 

Prognosen ved hjerneblødning er dårligere enn ved et hjerneinfarkt. Hemmorhagisk 

hjerneslag fører til død i 30-60 % av tilfellene. Blødningen har som regel stoppet hos andelen 

som fortsatt lever og ankommer sykehuset (10). Pasienter med subarachnoidal- blødning har 

mortalitet på 50% ila den første måned etter slaget (11). Forekomst av død er størst initialt, 

avtar med tiden etter en hjerneblødning. Av pasienter som har hemorrhagisk hjerneslag og 
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som ikke får kirurgisk behandling, er det 50% som blør igjen innen 6 måneder (11). Andelen 

som overlever har langsom progresjon i funksjonsnivå etter slaget (10). 

 

1.3 Forekomst av hjerneslag   

I vårt land rammes omtrent 12 000 hvert år av hjerneslag (12). Andelen som skyldes infarkt 

utgjør den største gruppen,	80 % av tilfellene, mens hjerneblødning er årsaken til cirka 20 % 

(3). Hjerneslag er den vanligste årsaken til funksjonshemning hos eldre. Pasienter som 

rammes trenger langvarig oppfølging og opptrening, og dette medfører betydelig kostnader 

for samfunnet (13). På grunn av økt alder i befolkningen er det forventet en økning med 50 % 

i antall nye slagtilfeller frem til 2030 (13). I Norge er hjerneslag dødsårsak nr. 3, etter 

koronarsykdom og kreft (13) (4). 

 

1.4 Risikofaktorer for hjerneslag  

Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktor for hjerneslag. Andre risikofaktorer er røyking, 

fedme, diabetes, søvnapne og høyt alkoholforbruk (13).  

Noen faktorer øker risikoen spesielt for iskemisk hjerneslag. Blant disse er diabetes, 

atrieflimmer, tidligere myokard infarkt, tidligere hjerneslag, og arteriell klaudicatio. Røyking 

og stort alkoholforbruk øker risiko særlig for hjerneblødning.  

 

1.5 Behandlingen av hjerneslag  

Behandlingen av hjerneslag er avhengig av årsaksmekanismen, altså om det er blødning eller 

infarkt.  
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Skyldes hjerneslaget en blødning så kan dette noen ganger behandles kirurgisk. I de fleste 

tilfeller har man lite å tilby utover å holde kontroll på blodtrykket slik at dette ikke økes 

ytterligere (14). 

 

Dersom hjerneslaget skyldes infarkt er målet å fjerne det som hindrer blodstrømmen. Da har 

man to behandlingstilbud- trombolyse eller trombektomi. Trombolysebehandling innebærer 

injeksjon av rekombinant vevs-plasminogen aktivator, som oftest alteplase. Dette igangsetter 

fibrinolyse via omgjøring plasminogen til plasmin (5). 

 

Effekten av trombolysebehandlingen er tidsavhengig, og jo tidligere man kommer til jo bedre 

er prognosen. Det er estimert at effekt oppnås dersom behandlingen gis innen 4,5 timer etter 

symptomdebut, men jo raskere man kommer til med behandlingen, desto bedre resultater 

oppnås (15). Før trombolysebehandling tas det rutinemessig CT- undersøkelse for å utelukke 

at det foreligger en hjerneblødning. Dessverre har store deler av verdens befolkningen ikke 

tilgang til CT- undersøkelse. Blant de som har slik tilgang er det mange som ikke kommer til 

sykehuset tidsnok. Dermed går de glipp av muligheten for trombolytisk behandling (16). 

 

Som nevnt er effekten av trombolytisk behandling tidsavhengig ettersom nevroner er svært 

følsomme for iskemi. Figuren fra Embersons meta-analyse viser at effekten av trombolyse 

svært god de første få timer. Etter 4,5 timer vil risiko for å påføre pasienten blødnings-

komplikasjoner overveie den potensielt gunstige effekt (12). 

 



6 
 

 

Tidsavhengig effekt av alteplase på godt utkomme (17) 

En uheldig faktor er at pasienten som får slagsymptomer, velger å se det an før de kontakter 

helsevesenet. Mange venter på at symptomene skal gå over, noe som også fører til uheldig 

tidsforsinkelse. Noe av årsaken til dette er manglende kunnskap om hjerneslag. Dette er 

bakgrunnen for utviklingen av huskeregelen 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)) (18). 

 

Et annet behandlingsalternativ for hjerneinfarkt er trombektomi. Dette innebærer mekanisk 

fjernelse tromben som okkluderer karet. Dette er en kateterbasert behandling der man går inn 

via lyskearterien  (a.femoralis) videre gjennom halspulsåren, inn i hjernen og til stedet der 

okklusjonen sitter. Kateteret utløser en fanger som fester blodproppen og drar den ut (19). 

Betingelse for trombektomi er at det er en storkarstrombe som er tilgjengelig for kateteret, og 

at det skjer innen 24 timer etter symptomdebut (20). 
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2 Problemstilling  
Som tidligere nevnt, er fordelingen hemorrhagisk vs. ischemisk hjerneslag svært skjev, der en 

stor overvekt, 80%, utgjøres av ischemiske hjerneslag (3). Behandling av de to typene er ulik, 

og ved ischemisk hjerneslag er tiden svært viktig for å kunne gi trombolytisk behandling. 

Videre er prognosen etter en blødning betydelig mer alvorlig enn ved et iskemisk hjerneslag.  

 

Trombolytisk behandling skal skje innen 4.5 timer etter symptomdebut og prognosen er bedre 

jo tidligere den gis (15). Dette viser viktigheten av rask administrasjon av trombolytisk 

behandling, og vekker nysgjerrighet på hva som må til for å kunne gi trombolytisk behandling 

minutter etter symptomdebut.  

 

Veien til trombolyse av et iskemisk hjerneslag går via en CT undersøkelse. Som nevnt har 

ikke alle tilgang til CT undersøkelse og blant dem som har det er det mange som kommer for 

sent til undersøkelse slik at trombolytisk behandling ikke kan gis. Dette reiser spørsmål om 

trombolyse kan gis uten slik CT undersøkelse. På denne bakgrunn har jeg undersøkt om man 

kan skille mellom hemorrhagisk og iskemisk hjerneslag ved hjelp av klinisk undersøkelse 

alene.  

 

Med denne oppgaven skal jeg undersøke nettopp denne problemstillingen. Litteraturoppgaven 

skal belyse differensieringen av et hjerneslag som forårsakes av iskemi vs. blødning basert 

kun på klinisk diagnostikk, og om en CT- undersøkelse absolutt er nødvendig å foreta før 

administrasjon av trombolyse. Med klinisk diagnostikk forstås opptak av anamnese samt 

klinisk undersøkelse.   
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3 Metode  
For grunnleggende innblikk i emnet ble ulike artikler studert. Ulike nøkkelord (keywords) ble 

brukt for å finne disse artiklene. Det ble søkt i de medisinske databaser PubMed, 

MEDLINE, Cochrane library, og klinisk oppslagsverk McMaster Plus, Dynamed Plus, 

Helsebiblioteket og UpToDate. Med utgangspunkt i McMaster Plus ble det først gjort 

overordnede søk med ordene ”stroke”, ” hemorrhagic vs. ischemic stroke” og ”difference 

between hemorrahgic and ischemic stroke”.  Videre ble andre nøkkelord brukt til fordypning 

innen hvert søk. Nøkkelordene som ble brukt var 

- Stroke 

- Subtypes  

- Ischemic 

- Hemorrhagic stroke.  

- Occurence  

- Clinical assesment  

- Embolism 

- Thrombus  

- Cerebral  

- Intracerebral 

- Mortality 

Disse nøkkelordene ble kombinert ulikt i flere av søkene. Hyppig brukte artikler er fra 

UpToDate og PubMed. Også informative bøker ble brukt som “Harrison's Principles of 

Internal Medicine”, og ”Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen” av Eirik Helseth, et.al.  

 

Noen av artiklene som ble funnet viste større kvalitet og bredde enn andre. Disse ble tillagt 

særlig vekt:  

- Filho (20) 

- Sturmer (16) 

- Caplan (2) 

- Caplan (1) 
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4 Resultat  
Hjerneslag er en klinisk diagnose og supplerende undersøkelser brukes for å bestemme 

subtype hjerneslag. CT er avgjørende for å utelukke eller bekrefte en blødning. I fravær av CT 

undersøkelse er det kliniske holdepunkter som kan gi mistanke om hvilken type slag som 

foreligger.  Likevel er det en overlapp av symptomer som forekommer ved de to ulike typer 

hjerneslag. Et symptom kan ikke brukes for tydelig å differensiere den ene type hjerneslag fra 

den andre. Derimot kan enkelte symptomer brukes for å gi mistanke om typen hjerneslag.  

 

4.1 Sykehistorie  

I sykehistorien er det særlig tre momenter som kan være med på å differensiere mellom en 

intracerebral blødning og hjerneinfarkt. Disse er 1) forekomst av risikofaktorer, 2) 

forutgående aktivitet før hjerneslaget, og 3) tidsforløp for symptomenes utvikling. 

 

Forekomst av risikofaktorer  

Tidligere sykdommer kan være med på å påvirke hvilken type hjerneslag som oppstår.  

Forekomst av risikofaktorer spesielt for iskemisk hjerneslag 

Faktorer som viser økt forekomst av iskemisk hjerneslag fremfor hemorrhagisk, er diabetes, 

atrieflimmer, tidligere myokard infarkt, tidligere hjerneinfarkt, overvekt og arteriell 

klaudikatio. Tidligere gjennomgått transient ischemisk infarkt (TIA) , spesielt mer enn en 

gang, gir en sterk mistanke om ischemisk hjerneslag. (1) 

Det er sett at også alder, kjønn og etnisitet kan være med på å forutse patologien bak 

hjerneslaget. (2) De fleste iskemiske hjerneslag relatert til aterosklerose forekommer hos 

pasienter med alder over 40, med mindre det foreligger diabetes, hypertensjon, 

hyperkolesterolemi, røyking eller hereditet.  
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Hjertesykdom, inkludert atrieflimmer, valvulær sykdom, myokard infarkt og endokarditt er 

forbundet med embolisk årsak til hjerneslag. I tillegg er det sett at postmenopausale kvinner 

har lavere risiko for aterosklerose enn menn på samme alder (2). 

 

Forekomst av risikofaktorer spesielt for hemorrhagisk hjerneslag 

Alkohol og røyking har mer assosiasjon til intracerebral blødning (21). Alder kan også være 

med på å gi mistanke om typen hjerneslag. Hemorrhagisk hjerneslag oppstår oftere hos yngre 

enn hos eldre (22). Det er også funnet at intracerebral blødning er mer forekommende hos 

asiater og mørkhudede enn blant hvite.  

 

Forutgående aktivitet før hjerneslaget 

Aktivitet rett før eller under hjerneslaget kan være av betydning.  

Forutgående aktivitet før hjerneslaget spesielt for iskemisk hjerneslag 

Symptomer som starter tidlig om morgenen, eller under hvile er assosiert til iskemisk 

hjerneslag (wake- up stroke) (16). Plutselig hoste eller nysing i forbindelse med 

symptomdebut kan tyde på hjerneemboli. Tilsvarende mistanke kan man få dersom 

symptomer tilkommer etter at man har reist seg for å late vannet (1). 

 

Forutgående aktivitet før hjerneslaget spesielt for hemorrhagisk hjerneslag 

Hemorrhagiske slag kan utløses under eller etter seksuell,- eller annen type fysisk aktivitet. 

Dette er ganske spesifikt for intracerebral blødning (16). Denne type aktivitet er sjeldent 

forutgående trombotisk hjerneslag.  

Traumatisk hendelse i forkant kan både føre til et hemorrhagisk (traumatisk disseksjon, 

traumatisk hjerneblødning) eller et ischemisk (okklusjon av arterie) hjerneslag (1). 

 

Tidsforløp for symptomenes utvikling 
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Tidsforløp for symptomenes utvikling spesielt for iskemisk hjerneslag 

Emboliske slag oppstår plutselig. Pasienten vil ha fokale tap av cerebrale funksjoner, der dette 

tapet er på sitt høyeste ved start for senere å avta. Rask tap av fokale cerebrale funksjoner 

tyder på embolisk etiologi. Rask bedring tyder på embolisk etiologi (2). 

 

Tidsforløp ved embolisk, trombotisk og intracerebral hjerneslag (2) 
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Figurene hentet fra UpToDate viser tidsforløpet for symptomenes utvikling. Trombose 

relaterte symptomer fluktuerer ofte, der de varierer mellom å være normal, unormal eller 

progredierende, med noen perioder av forbedring.   

Tidsforløp for symptomenes utvikling spesielt for hemorrhagisk hjerneslag 

I motsetning til disse ischemiske infarkter vil man ved en intracerebral blødning ikke kunne 

observere en forbedring av symptomer hos pasienten i den tidlige fase. Intracerebrale 

blødninger har et progredierende forløp ila. minutter eller timer.  Figuren viser at det vil være 

rask tap av hemimotorisk funksjon og bevissthet. En subarachnoidal blødning (SAB) utvikler 

seg hyperakutt, og begrenset tap av fokale cerebrale dysfunksjoner er mindre vanlig (1). 

 

Forekommende symptomer  

Det viktigste elementet for å differensiere type hjerneslag er debut og forløpet av symptomene 

og tegn, samt pasientens kliniske forløp. Som vi har sett, har hver undertype et karakteristisk 

forløp (1). 

Forekommende symptomer spesielt for iskemisk hjerneslag 

Et iskemisk hjerneslag har ikke like akutt start på symptomer enn et hemorrhagisk hjerneslag. 

I tillegg ser man vanligvis ikke meningisme, hodepine og mage- tarm symptomer (23). 
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Likevel kan noen pasienter ha hodepine i prodromalperioden før en trombotisk hjerneslag (2) 

(9). 

 

Forekommende symptomer spesielt ved hemorrhagisk hjerneslag 

Ved hemorrhagisk hjerneslag oppstår symptomene akutt og med rask progresjon. I tillegg er 

ledsagersymptomer symptomer fra mage- tarm systemet, som kvalme og oppkast (23). 

Hodepine, oppkast og hodepinens start kan brukes for å differensiere mellom hjerneblødning 

og hjerneinfarkt (2). 

Meningisme er særlig relatert til en blødning (16). Det er også sett at hodepine kan være et 

forvarsel til hjerneslag, spesielt et hemorragisk hjerneslag (2). I motsetning til et ischemisk 

hjerneslag, er hemorragisk slag mer assosiert med redusert bevissthetsnivå (24). 

 

 

Oppsummerende kan det henvises til en tabell fra UpToDate: 

Karakteristikk av subtyper av hjerneslag (1) 

Hjerneslag subtype  Klinisk forløp Risikofaktor  Andre pekepinn 

Intracerebral 

blødning  

Gradvis 

utvikling ila. få 

minutter eller 

Hypertensjon, traume, 

illegal stoffmisbruk, 

vaskulær malformasjon. 

Kan forutsies av 

seksuell aktivitet. 

Pasienten kan ha 
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timer.  Mer forekommende blant 

mørkhudede og asiatere i 

motsetning til hvite.  

redusert bevissthet.   

Subaraknoidal 

blødning 

Plutselig start, 

sterk hodepine. 

Fokale 

cerebrale 

dysfunksjoner 

mindre vanlig.  

Røyking, hypertensjon, 

moderat- høy 

alkoholforbruk, genetisk 

predisponert og 

sympatomimetika (kokain) 

Seksuell aktivitet 

eller annen fysisk 

aktivitet i forkant. 

Pasienten kan ha 

redusert bevissthet.  

Iskemisk 

(trombotisk) 

Treg oppstart 

med perioder 

med 

forbedring.  

Aterosklerotiske 

risikofaktorer (alder, 

røyking, diabetes mellitus). 

Menn affiseres mer enn 

kvinner. Tidligere hatt 

TIA.  

Kan ha 

carotisstenose. 

Iskemisk (embolisk) Plutselig start 

med mest 

symptomer i 

begynnelsen. 

Perioder med 

forbedring.  

Aterosklerostiske 

risikofaktorer. Menn 

affiseres mer enn kvinner. 

Tidligere hjertesyk 

(klaffepatologi, 

atrieflimmer, endokarditt).   

Kan forutsies av at 

man står opp for å 

late vannet om 

natten, eller plutselig 

hoste eller nysing.  

 

 

4.2 Klinisk undersøkelse  

Noen funn ved den somatiske undersøkelse kan være med på å forklare patologien bak slaget. 

Disse inkluderer palpasjon av pulser, kardiale og oftalmologiske funn, samt feber som kan gi 

indikasjon om det foreligger intracerebral blødning eller iskemi.   

Klinisk undersøkelse spesielt for iskemisk hjerneslag 

Dersom pulser distalt ikke er palpable (a.tibialis posterior, a. dorsalis pedis) så kan det gi en 

indikasjon for aterosklerose og dermed embolisk årsak til hjerneslaget. Man kan også palpere 
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etter halskar (a.carotis communis) og dersom denne ikke er palpabel, kan det vise til en 

forsnevring og okklusjon av karret med en trombe. Videre kan man også diagnostisere dette 

ved palpasjon av kar i ansiktet. Ved okklusjon av en arterie vil det ikke være palpable pulser i 

ansikt på samme side. Likevel kan noen utvikle sterkere pulser på samme side grunnet 

utvikling av kollateraler mellom intern og ekstern halskar.  Kardielle funn, som atrieflimmer, 

bilyder samt større hjerte skal gi en mistanken om emboli fra hjertet (2). 

 

Man kan også ved funn i øynene si noe om patologien bak hjerneslaget. Fundoskopi kan vise 

kolesterolkrystaller, små fibrinelementer eller små embolier. Dersom karotisarterien er 

okkludert, kan iris fremstå som spekket og den ipsilaterale pupillen dilatert, eller ha redusert 

reaksjon for lys (2). 

 

Klinisk undersøkelse spesielt for hemorrhagisk hjerneslag 

Subhyaloid blødning som kan sees ved fundoskopi i øye kan vise til blødning (subarachnoidal 

eller intracerebralt) (2). 

 

4.3 Bruk av skåringssystemer  
 

Ulike skåringssystemer er utviklet for å kunne skille mellom et hemorrhagisk og et iskemisk 

hjerneslag ( Guy’s Hospital, Siriraj Hospital, Greek, Besson og skråringssystem utviklet av 

Sturmer et.al). (16) Disse vektlegger ulike faktorer som kan brukes for å få en pekepinn på om 

hjerneslaget skyldes en blødning eller et infarkt. De inkluderer blant annet anamnese, funn og 

sannsynlighet for de ulike typer hjerneslag.  

 

Et studie i 2012 sammenligner Siraj og Guys Hospital skåringssystem brukt i Sør- India. (25) 

Begge skåringssystemer ble brukt på 100 pasienter og resultatene ble sammenlignet med 

resultatet på CT undersøkelse. Studiet viste at Siraj skåringssystem feildiagnostiserte 5 
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hemorrhagiske slag som iskemiske, samt 7 iskemiske hjerneslag ble feildiagnostisert som 

hemorrhagiske. Studiet viste også at Siraj skåringssystem diagnostiserte et iskemisk 

hjerneslag med spesifisitet= 77,27 %, sensitivitet= 87,93%. Vedrørende Guy skåringssystem 

ble det funnet at det feildiagnostiserte 4 hemorrhagiske hjerneslag som iskemiske, og 3 

iskemiske hjerneslag ble feildiagnostisert som hemorrhagiske. Guy skåringssystem 

diagnostiserte infarkt med sensitivitet= 94,85%, spesifisitet= 80%. Studiet viser at iskemisk 

hjerneslag er mer forekommende ift. hemorrhagisk, at gjennomsnittsalderen på 

hjerneslagpasienten er 61 år samt at hypertensjon er den mest forekommende risikofaktoren 

for hjerneslag. Studiet konkluderte med at det ikke er signifikante forskjeller mellom disse to 

skåringssystemer og at ingen av disse to skåringssystemer er pålitelige nok til at de kan 

brukes istedenfor en CT- undersøkelse.  

 

Et annet studie utført i 2002 av Sturmer et. al inkluderte flere skåringssystemer: Guy, Besson, 

og Siraj. I tillegg til disse tre utviklet de et eget skåringssystem. Skåringssystemet inkluderte 

tidligere gjennomgått TIA som et parameter, noe som ikke var med i de andre 

skåringssystemer. Det samme gjaldt om at pasienten ikke kan gi nok informasjon i en 

akuttsituasjon (grunnet amnesi, stress, alkohol o.l) (16). Studiet kom frem til at deres 

skåringssystem ga bedre resultater sammenlignet med de tre nevnte skåringssystem. Blant 67 

pasienter kunne de utelukke hemorrghagisk hjerneslag med 99%, og konkludere med at 

iskemisk hjerneslag var mer forkommende ift. hemorrhagisk. Det viste seg at Guy 

skåringssystem er mer utviklet for en yngre populasjon, der hermorrhagisk hjerneslag er mer 

forekommende i denne gruppen. I motsetning til skåringssystemet utviklet av Sturmer et.al, 

feildiagnostiserte Siraj skåringssystem flere med hemorrhagisk hjerneslag enn det som var 

tilfelle. I motsetning til Siraj og Guy skåringssystem, viste skåringssystem utviklet av Sturmer 

et.al at forhøyet systolisk blodtrykk ift. diastolisk blodtrykk er mer sikker å bruke som et 

diagnostisk kriterie for å differensiere mellom hjerneslag subtypene. Besson skåringssystem 

viste seg i dette studie å være minst foretrukket. Dette skåringssystemet legger stor vekt på 

plantarrefleksen. Refleksen blir synlig en tid etter hjerneslag, og kan dermed ikke brukes i en 

akuttsituasjon for å diagnostisere et hjerneslag (16). Sturmers artikkel konkluderte med at før 

skåringssystemet kan brukes klinisk, bør det skåringssystemet brukes for diagnostikk i et 

større studie som inkluderer flere pasienter med akutte nevrologiske utfall (16). 
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Som beskrevet er altså mange skåringssystemer utviklet for å kunne differensiere mellom 

iskemisk og hemorrhagisk hjerneslag kun på klinisk grunnlag, uten at pasienten skal 

gjennomgå en CT undersøkelse. Likevel konkluderer kilder med at disse systemer ikke har 

sterk dokumentasjon for å kunne bli tatt i bruk rutinemessig i en klinisk hverdag (16, 25, 26). 

Flere forfattere skriver også at det kreves et større studie som inkluderer flere pasienter for å 

oppnå tilstrekkelig validitet (26). 
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5 Diskusjon  
Om metoden 

Denne litteraturgjennomgangen viser at man til en viss grad på klinisk grunnlag alene kan 

diagnostisere om et hjerneslag skyldes blødning eller infarkt. Dette kan man basert på debut 

av symptomer, type symptomer og symptomenes progresjon. Videre kan man på denne 

bakgrunn reise spørsmål om trombolytisk behandling kan gis uten andre supplerende 

undersøkelser som CT.  

 

For informasjonsinnhenting ble det søkt i databaser og i kliniske oppslagsverk. Mulige 

feilkilder kan være at det ved søk i litteratur ble studert kun abstracts og kilder valgt deretter. 

Dette kan ha ført til en seleksjon av litteratur og vektlegging av dem, samt bortseleksjon av 

andre. Også at det ikke ble funnet større utvalg av litteratur kan være en feilkilde. Videre ble 

det søkt på litteratur som grenset seg til 20 år tilbake i tid, samt at språkene var på norsk, 

svensk, dansk eller engelsk ettersom disse språkene beherskes av tolkeren.  

 

For å få et materiale som skulle være større og representativt nok kunne det ha blitt søkt på 

litteratur som ikke var begrenset til 20 år tilbake i tid, men dette ble ikke sett som nødvendig 

da litteratur fra nyere tid er de mest oppdaterte. I tillegg kunne det ha blitt sett mer på de ulike 

skåringssystem for klinisk differensiering av hjerneslag og hver av dem kunne ha blitt studert 

mer detaljert. I midlertidig er litteraturen entydig i den forstand at skåringssystemene har 

begrenset nytte. Grunnet dette ble det ikke fokusert mer på disse skåringssystemene.  

 

Videre har jeg, som 5.årig medisinstudent og jobb innenfor sykehus i 5 år, begrenset klinisk 

erfaring- spesielt på dette feltet som er en akuttsituasjon som krever høyt kvalifiserte 

personell. Slik kan dette litteraturstudie være preget av min begrensede kliniske erfaring. 

Dette kunne blitt løst ved å hospitere på hjerneslag- avdelinger og sett flest mulig pasienter i 

akuttfasen av et hjerneslag. I tillegg kunne jeg ha hatt flere samtaler med nevrologer og 
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undersøkt deres synspunkt om å kunne skille på hjerneslag forårsaket av blødning vs. iskemi 

basert kun på klinisk bilde, og om hva de ville gjort dersom CT ikke var tilgjengelig.  

 

Om resultatene 

Som tidligere nevnt har flesteparten i verden ikke tilgang på en CT- maskin, og hos andelen 

som har tilgangen er det en stor del som ikke kommer tidsnok til trombolytisk behandling (4.5 

timer etter symptomdebut) (27). Rask administrering av trombolytisk behandling kan ha stor 

påvirkning på livskvalitet, og i noen tilfeller være forskjell på liv og død. Likevel er 

retningslinjer i dag å ta en CT- undersøkelse før administrering av trombolytisk behandling 

ettersom kilder viser til at CT er svært viktig og sensitiv for å undersøke for blødning. Det 

skal dermed absolutt brukes for å utelukke blødning før administrering av trombolyse (27). 

 

Tidlig prehospital differensiering mellom ischemisk og hemorragisk slag kan tenkes å  øke 

andelen pasienter som får trombolytisk terapi, og dermed oppnå en større andel av pasienter 

med bedre prognose (16). Resultatene i denne litteraturstudien viser midlertidig at klinisk 

diagnostikk alene er usikkert grunnlag for dette.  

 

I forhold til anamnese kan det være vanskelig å få en helhetlig oversikt over sykehistorien, 

samt tidligere sykdommer og symptomer fra pasienten da vedkommende kan være i redusert 

allmenntilstand, ha påvirket språk og tale samt hukommelse som ikke er intakt. I midlertidig  

utgjør iskemisk hjerneslag 80% av alle slagtilfeller, og dette forhold påvirker vurderingen.  

Med andre ord er et ischemisk tilfelle 4 ganger mer sannsynlig enn et hemorrhagisk. Videre 

vet vi at prognosen ved hemorragisk hjerneslag er betydelig dårligere enn ved iskemisk.  

 

En typisk iskemisk pasient er en eldre mann med ukjent atrieflimmer som får gradvise 

innsettende plager med skjevhet i ansiktet og lammelse i en kroppshalvdel. Hos denne 

pasienten er det høy sannsynlighet for at det foreligger et infarkt (28). Man har sett at 

hjerneslagets alvorlighetsgrad er nesten lineært relatert til å ha blødning. En typisk 
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hemmorhagisk pasient er ung person med akutt start av intens hodepine, oppkast, koma/ 

bevissthetspåvirkning, og progresjon av symptomer over minutter/timer (29). Jo klinisk 

dårligere en pasient er desto mer øker sjansen for at det foreligger en blødning (21).  

 

At prognosen på en ischemisk vs. en hemorrhagisk hjerneslag er svært forskjellig, er også noe 

som er oppsiktsvekkende. 20% av hjerneslagstilfeller utgjøres av hjerneblødning. Av disse 

20% er det halvparten som har død som utfall (8). I tillegg har de resterende som overlever et 

hemorrhagisk hjerneslag også redusert livsekspektans enn andre i befolkningen på samme 

alder (30).  

 

Spesielt om problemstillingen: er det forsvarlig å gi trombolytisk behandling kun på 
klinisk grunnlag? 

Pasienter som har hjerneslag av ischemisk årsak har som tidligere nevnt, bedring av 

symptomer på hjerneslag innen relativ kort tid (1). Det er sett at forbedring av symptomer hos 

dem kommer innen 12 timer til 7 dager etter et slag (31). Tidligere var det kjent at pasienter 

med hemorragisk hjerneslag har bedre effekt av rehabilitering enn de som hadde hjerneslag av 

ischemisk årsak. Nyere forskning (2017) viser at pasienter som har ischemisk hjerneslag har 

like bra, og mulig raskere forbedring av sine symptomer over tid (32). 

 

Som nevnt er prognosen på et hjerneslag forårsaket av trombe bedre jo raskere pasienten får 

administrert trombolytisk behandling. Dermed oppstår spørsmålet om man i en tenkt situasjon 

der man ikke har CT tilgjengelig allikevel kan gi trombolyse. Man kan tenke seg en situasjon 

der legen med ambulansepersonell er på et øde sted med en 70 år gammel pasient. Pasienten 

har iv. tilgang, og legen har trombolyse- injeksjonen i hånda. Dersom pasienten har ischemisk 

hjerneslag, er det hvert minutt som teller. Administrering av trombolyse raskt kan føre til stor 

forskjell i livskvalitet. Pasienten får rask behandling, forkortet hospitalisering samt raskere 

forbedring av symptomer, noe som er legens, pasientens, pårørende og annet helsepersonell 

sitt ønske. Pasienten er en eldre mann, noe som også øker sjansen for at det dreier seg om et 

iskemisk hjerneslag.  
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Er det stroke mimic som pasienten har og man gir trombolytisk behandling, er det vist at det 

er 3 ganger lavere risiko for blødning etter en trombolytisk behandling, enn dersom det 

foreligger en ischemisk hjerneslag (33). 

 

Et annet utfall kan være at denne tenkte pasienten med hjerneslag ble feilvurdert til ischemisk 

hjerneslag, men hadde intracerebral blødning. Et slik tilfelle er svært uheldig og trombolyse 

vil kunne forventes å forverre situasjonen. Imidlertid er det kun 50% av pasientene med 

hjerneslag forårsaket av intracerebral blødning som lever etter 6 måneder (11). Likevel vil 

disse få en raskere død om de får trombolytisk behandling. Av resterende 50% som overlever 

etter 6 måneder, vil trombolytisk behandling sannsynligvis føre til ytterligere forverring av 

symptomer. Dermed vil administrasjon av trombolyse til disse forventes å øke dødeligheten.  

 

Dette gir at det er 80% sannsynlighet for at legen gjør et riktig valg ved å gi trombolytisk 

behandling. Likevel er det 20% risiko for å trå feil. Å trå feil i 20% av tilfeller er et stort 

andel, og reiser et etisk spørsmål. De fire grunnleggende etiske prinsipper i medisin dreier seg 

om rettferdighet, autonomi, ikke-skade og velgjørenhet (34). Legen skal lindre og trøste, og 

ikke skade. I dette tilfellet vil legen skade pasienten ved å gi trombolytisk behandling, noe 

som motstrider legeetikken. I tillegg bryter legen prinsippet om velgjørenhet der pasienten i 

motsetning til å få det bedre, forventes å få en verre prognose.  

 

Slik er det ikke mulig å kunne overveie fordelen ved å gi trombolytisk behandling av 

hjerneslag som skyldes ischemi innen få minutter uten videre undersøkelse som CT vs. 

ulempen som medfølger å la være fordi man er redd for at det dreier seg om et hemorrhagisk 

slag. 
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Figuren illustrerer utfallet av trombolysebehandling som gis basert kun på klinisk grunnlag. 

 

Overveiende stort andel av hjerneslag utgjøres av infarkt. Prognosen på hjerneslag som 

skyldes iskemi er betydelig bedre enn ved hemorrhagisk hjerneslag. Anamnesen gir et sterkt 

pekepinn på om det dreier seg om en ischemisk eller hemorrhagisk hjerneslag. Disse 

faktorene tatt i betraktning legger kanskje grunnlag for å undersøke disse punkter nærmere 

med et klinisk studie.  

 

Videre kan man spekulere om bruk av en mobil-app kunne være til hjelp for å vurdere et slag 

når man står alene med pasienten langt unna CT og skal vurdere typen hjerneslag samtidig 

som man føler et stort press på seg om å ha ansvar for pasientens videre liv. Om det hadde 

vært en app tilgjengelig på mobilen der man kunne med avkrysning på ulike symptomer og 

informasjon via anamnese gi pasienten poeng på om det dreier seg om iskemisk hjerneslag. Jo 

høyere poeng, jo mer sannsynlig for at det dreier seg om et iskemisk slag og dermed høyere 

indikasjon for injeksjon av trombolytisk behandling.   
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6 Konklusjon  
Denne litteraturgjennomgangen viser at klinikken kan til en viss grad brukes for å skille på 

om det er en hjerneblødning eller ischemi som er årsaken til et hjerneslag. Hodepine, oppkast, 

nakkestivhet og alvorlig høyt blodtrykk er viktige tegn som øker sannsynligheten for at det 

foreligger et hemorrhagisk hjerneslag (35). Dersom disse symptomer ikke foreligger, er 

blødning mindre sannsynlig (36). Samlet sett må en konkludere med at klinikken ikke er 

pålitelig nok for å kunne avgjøre om hvilket type slag det dreier seg om. Dermed blir 

konklusjonen at CT bør tas før administrering av trombolytisk behandling. Dersom man ikke 

har tilgang på CT er det idag ikke adgang for å gi trombolytisk behandling. Jeg har i 

oppgaven beskrevet hvilke avveininger som kan gjøres i en slik situasjon og reist spørsmål 

om det bør gjøres en klinisk studie om problemsstillingen.  
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