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Sammanfattning

I Sverige drabbas 30 000 personer av stroke varje år. Av dessa insjuknar 85 % i hjärninfarkt.

Tidig trombolysbehandling skulle kunna förhindra död och öka andelen oberoende överlevande

patienter. Sedan 2003 är rt-PA (Alteplas) behandling godkänt i Sverige. Akademiska sjukhuset

har erfarenheter av trombolysbehandling sedan 1995 då det initialt användes inom kliniska

prövningar. Under åren har ett flertal checklistor och skalor utarbetats på Akademiska för att

förenkla och effektivisera handläggningen. Den 26 september 2005 infördes en Rädda hjärnan

mapp som skall följa patienten genom hela vårdkedjan. Syftet med projektarbetet är att

undersöka om handläggningen av Rädda hjärnan patienterna har förbättrats efter införandet av

mappen. Projektet är en retrospektiv studie som omfattar 60 strokepatienter som i akutskedet

handlagts som Rädda hjärnan patienter. 30 patienter från 2004 har jämförts med 30 patienter från

2005/2006 som insjuknat efter införandet av mappen. Materialet bygger på medicin-, neurolog-

och ambulansjournaler. Studien visar att det inte skett någon förbättring utan snarare en

försämring efter införandet av mappen. Försämringen beror främst på felaktig första bedömning

av medicinjour, att medicinjouren inkluderar patienter med för hög ålder och oklart tidsförlopp.

Handläggningen av neurologjouren fungerade bra, och orsaken till att patienter exkluderades var

tydliga. Av de trombolyserade patienterna var de felaktiga bedömningarna få. Ålder, kön och

tidsförlopp visade ingen skillnad före och efter mapp. Kvalitetsmåttet att maximalt 60 min bör

förflyta mellan akuten och trombolys uppnåddes inte vare sig före eller efter mapp. Utifrån

befolkningsmängd i de olika kommunerna i Uppsala län kom fler patienter från Östhammar,

Enköping och Tierp än från Uppsala vilket skulle kunna bero på olika strokeincidens.

Försämringen i handläggningen efter mapp kan inte direkt kopplas till mappen där det enkelt och

tydligt framgår om tid och ålder. Vidareutveckling av mappen till en datoriserad klickjournal

skulle kunna förtydliga mappen ytterliggare och öka användningen av den.
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1 Inledning

Varje år drabbas ca 30 000 personer i Sverige av stroke [1]. 85 % av strokepatienterna insjuknar

i hjärninfarkt, 10 % i intracerebrala hematom och 5 % i subarachnoidalblödning. Kardiell

emboli, storkärlssjukdom och småkärlssjukdom är viktiga orsaker till hjärninfarkt. Vid

hjärninfarkt förbättras blodcirkulationen spontant i 20-30 % inom 24 h men ofta sker

rekanaliseringen då hjärnskadan redan är etablerad [2]. Trombolys ger möjlighet till tidig

rekanalisering innan hjärnskadan är irreversibel men trombolys kan också orsaka allvarlig

hjärnblödning [3]. Number needed to treat (NNT) är 10, dvs. 10 patienter måste behandlas för att

en ska undvika död eller oberoende vid uppföljningstidens slut [2].

De studier som gjorts på trombolysbehandling vid ischemisk stroke har sammanställts i The

Cochrane Collaborations rapport om Thrombolysis for acute ischaemic stroke (2005). Rapporten

innefattar 5 727 patienter med ischemisk stroke från 18 olika randomiserade kliniska prövningar

[3]. I de olika studierna har ett flertal antitrombotiska medel använts: urokinas, rekombinant pro-

urokinas, streptokinas, rekombinant vävnads plasminogenaktivator tPA (alteplas) eller

lumbrokinas. Doserna har varierat mellan och inom preparaten. Läkemedlet administrerades

framför allt intravenöst men även intraarteriellt. De flesta studierna hade en övre gräns på 80 år

men en del studier saknade övre gräns. Tidsgränsen varierade från 3 timmar till 2 veckor, men

erfarenheter av trombolys efter 3 timmar är begränsad. Sammanfattningsvis föreligger en

signifikant nettoeffekt mellan minskad sjuklighet och risk för blödning som gör att trombolys

kan rekommenderas.

År 2002 godkändes rt-PA, (Alteplas, Actilys) i EU och beslut om trombolys godkändes av

svenska Läkemedelsverket i början av 2003 [1]. Rt-PA ges i dosen 0,9 mg/kg kroppsvikt [5]. I

USA blev trombolys godkänt redan 1996 och i Kanada 1999 [4]. Europeiska

läkemedelsmyndigheter har godkänt behandlingen under förutsättning att behandlingen

säkerhetskontrolleras [4]. I Sverige registreras patienter som behandlas med rt-PA i en

Internetbaserad databas kallad Safe Implementation of Thromobolysis in stroke (SITS), enligt ett

särskilt kvalitetsregister SITS Monitoring Study (SITS-MOST) [4]. SITS i sin tur förser EU: s

läkemedelsmyndighet European Medicines Evaluation Agency (EMEA) med information om

symtomgivande intrakraniella blödningar samt avlidna patienter och patienter som är ADL

beroende tre månader efter behandling [4].
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De viktigaste inklusionskriterierna för trombolys är [4]:

- Ålder mellan 18 och 80 år. Tydliga kliniska tecken på ischemisk stroke såsom bortfall av

språkfunktion, motorik, kognition, blickriktning, synfält och/eller neglekt.

- Trombolys ska ges inom 3 timmar efter symtomdebut och symtomen ska ha varat i minst 30

minuter utan betydande förbättring.

För vidare utförligare beskrivning av inklusions- och exklusionskriterier hänvisas till SITS

hemsida (www.acutestroke.org).

Enligt socialstyrelsens riktlinjer för stroke (2005) skulle med nuvarande förutsättningar ca

1 500 patienter i Sverige kunna bli aktuella för trombolys [1]. Trombolysbehandling har använts

på Akademiska sjukhuset sedan 1995, initialt i kliniska prövningar [5]. Verksamheten har kallats

Rädda hjärnan. I genomsnitt har 10-12 patienter genomgått trombolysbehandling per år och 2004

ökade antalet till 28 [5]. Vid Rädda hjärnan larm körs alla direkt till Akademiska sjukhuset [6]. I

Uppsala län bor ca 300 000 invånare. I länet finns två akutsjukhus, Akademiska sjukhuset och

Enköping lasarett [6]. 68 % av befolkningen nås inom 10 minuter med ambulans.

Ambulanspersonal larmar Akademiskas akutmottagning och i ambulansen görs en snabb

bedömning av patienten avseende ålder, symtom och tidsförlopp. Akutmottagningens

sjuksköterska kontaktar jourhavande medicinläkare. På akutmottagningen tar medicinjouren

anamnes och status samt skriver förtryckt röntgen remiss. Därefter kontaktas neurologjouren

som möter upp patienten strax före eller efter CT undersökning och neurologjouren beslutar om

eventuell trombolysbehandling. Behandlingseffekten minskar med tiden och det är därför viktigt

att minimera tiden från insjuknandet till behandling [4]. Trombolysbehandling ska ske av läkare

med särskild kunskap inom detta område [6]. En förutsättning för att genomföra trombolys på ett

sjukhus är en röntgenavdelning som fungerar även under jourtid [1]. Det ska också finnas en

rimlig närhet till neurokirurgisk kompetens samt en välorganiserad och effektiv verksamhet för

denna patientkategori [6].

Under åren har ett flertal checklistor och skalor införts på Akademiska sjukhuset för att förenkla

och effektivisera handläggningen. Den 26 september 2005 infördes en Rädda hjärnan mapp som

ska följa patienten genom hela vårdkedjan i syfte att ytterliggare effektivisera handläggningen.

Syftet med projektarbetet är att undersöka om handläggningen av Rädda hjärnan patienterna har

förbättrats efter införandet av Rädda hjärnan mappen.
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2 Metod

Projektet var en retrospektiv studie som omfattade 60 strokepatienter som vårdats på

Akademiska sjukhuset i Uppsala och som i akutskedet handlagts som Rädda hjärnan patienter. I

studien jämfördes 30 patienter från 2004 med 30 patienter från 2005/2006 som insjuknade efter

införandet av Rädda hjärnan mappen.

I Rädda hjärnan ingick patienter som har symtom av ischemisk stroke och kan vara aktuella för

trombolys behandling. Rädda hjärnan mappen som skall följa patienten genom hela vårdtiden

innehåller:

1. Inklusionskriterier för Rädda hjärnan. Medicinjour tar ställning till om patienten skall

ingå i Rädda hjärnan.

2. Exklusionskriterier för trombolys. Ifylles av neurologjour.

3. Färdigtryckt Rädda hjärnan röntgen remiss. Ifylles av medicinjour.

4. National Institutes of Helath (NIH) stroke scale som ifylles före, 2 timmar efter och 24

timmar efter trombolys av neurologjour.

5. Checklista och åtgärdslista vid tPA-behandling av hjärninfarkt.

6. Dosering av tPA.

7. Vårdinstruktionsprogram för NIVA vid trombolysbehandling.

8. Färdigtryckt Rädda hjärnan röntgen remiss 24 timmar efter trombolys.

9. NIH skala som ifylles efter 7 dygn eller vid utskrivning.

Patienterna har inhämtats från kopior av Rädda hjärnan röntgen remisser som skickats till

överläkare Andreas Terént. Data insamlades från medicin-, neurolog- och ambulansjournaler;

laboratorievärden från IMX, röntgenuppgifter från Pacs Web 1000. Följande variabler

studerades: intransport, kommun, ålder, kön, insjuknande datum, debut av symtom, ankomst till

akuten, tid för datortomografi (CT), tid för trombolysbehandlingens start, tid mellan debut och

akuten, tid mellan akuten och CT, tid mellan CT och trombolysbehandling, tid mellan debut och

trombolysbehandling, tid från akuten till trombolysbehandling, korrekt och ej korrekt

handläggning från medicin jour (inklusionskriterier för att ingå i Rädda hjärnan), anledning till ej

korrekt handläggning, korrekt och ej korrekt handläggning av neurolog jour (exklusionskriterier

för trombolysbehandling), anledning till ej korrekt exklusion av patient, huvudanledning till

exklusion av patienter, andra anledningar till exklusion av patienter, NIH skalan utförd och antal
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poäng, korrekt och ej korrekt handläggning vid beslut om trombolysbehandling anledning till ej

korrekt handläggning vid beslut om trombolysbehandling, diagnos och om patienten avlidit.

Vanlig deskriptiv statistik har använts i excel och statistikprogrammet SPSS version 13 för PC.

För parametriska variabler har Student’s t-test använts och vid icke-parametriska variabler har

chi-2 test använts.
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3 Resultat

Ålders- och könsfördelning av Rädda hjärnan patienterna före och efter mapp

Totalt har 30 patienter före mapp och 30 patienter efter mapp studerats. Före mapp var antalet

kvinnor 13 och män 17 och efter mapp var antalet kvinnor 17 och män 13. Medelåldern för

kvinnorna före mapp var 70 (SD 8) och för männen 66 (SD 8) och efter mapp 69 (SD 15) för

kvinnorna och 71 (SD 10) för männen. Den yngsta patienten före mapp var 53 år och den äldsta

79 år. Efter mapp var motsvarande siffror 35 år och 84 år. Det finns ingen skillnad i kön och

ålder före och efter mapp.

Fördelning av Rädda hjärnan patienterna efter hemkommun

Alla kommuner i Uppsala län förutom Älvkaleby och Knivsta är representerade i denna studie.

Det finns även en liten grupp patienter från andra kommuner som varit på besök i Uppsala under

insjuknandet. De flesta av Rädda hjärnan patienterna kom från Uppsala 32 (53 %) jämfört med

Enköping 11 (18), Östhammar sju (12 %), Tierp fyra (7 %), andra kommuner fyra (7 %) och

Håbo två (3 %), se tabell I och diagram I (bilaga 1). Korrigering efter befolkningsmängd i varje

kommun ger en mer korrekt bild. Räknat per 100 000 invånare kom istället de flesta Rädda

hjärnan patienterna från Östhammar 32 patienter, Enköping 29 patienter och Tierp 19 patienter.

Från Uppsala kom endast 18 patienter och Håbo 11 patienter, se tabell II och diagram II

(bilaga 2).

Intransport av Rädda hjärnan patienterna till Akademiska sjukhuset

De flesta Rädda hjärnan patienterna kom in till Akademiska sjukhuset med ambulans (80 %),

se tabell III och diagram III (bilaga 3). Ett mindre antal 11 % kom inremitterade från andra

sjukhus i länet och en patient remitterades in från en distriktssjuksköterska i Uppsala. 7 % kom

med egen transport och 2 % insjuknade på Akademiska sjukhuset.

Totalt saknas uppgifter om intransport för fem patienter (två före mapp och tre efter mapp).

Tidsförloppet vid handläggning av Rädda hjärnan patienterna

Det finns ingen skillnad i tidsförloppen vid handläggningen av Rädda hjärnan patienterna före

och efter mapp. Tiden från debut till akuten var i medeltal 1:11 timmar (SD 0:31) före mapp och

1:26 timmar (SD 0:42) efter mapp. Tiden från akuten till trombolys var i medeltal

1:19 timmar (SD 0:16) före mapp och 1:16 timmar (SD 0:27) efter mapp. Tiden från debut till
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trombolys var i medeltal 2:39 timmar (SD 0:20) före mapp och 2:30 timmar (SD 0:16) efter

mapp, se tabell IV (bilaga 4).

Totalt saknas nio data om tiden från debut till akuten. Före mapp saknas en patient pga. oklar

insjuknandetid. Efter mapp saknas åtta patienter varav fyra pga. oklar insjuknandetid och tre där

information om ankomsttid till akuten inte kunnat fastställas. Totalt saknas fem data efter mapp

om tiden från akuten till CT pga. avsaknad av information om ankomsttid till akuten.

Handläggning av medicinjour

Före mapp handlade medicinjouren 29 av 30 (98 %) patienter korrekt och efter mapp sjönk

siffran till 21 (70 %), se tabell V (bilaga 5).

Före mapp handlades en patient (3 %) på felaktigt sätt av medicinjour. Anledningen till den

felaktiga bedömningen var att patienten inkluderades i Rädda hjärnan trots oklart tidsförlopp.

Efter mapp handlades nio patienter (30 %) på felaktigt sätt av medicinjour. En patient

inkluderades i Rädda hjärnan trots oklart tidsförlopp, sex patienter inkluderades trots ålder över

80 år och två patienter inkluderades trots oklart tidsförlopp och ålder över 80 år.

Handläggning av neurologjour

Av 30 patienter före mapp exkluderades 20 patienter och 10 trombolyserades och efter mapp

exkluderades 24 patienter och sex trombolyserades. Före mapp exkluderades 19 (95 %) patienter

korrekt varav en patient exkluderades utan att neurologen var inkopplad. En patient exkluderades

på ett felaktigt sätt före mapp. Patienten exkluderades pga. CT fynd som talade för tidig färsk

infarkt (1,5 cm lågattenuerat område) vilket inte är ett exklusionskriterium för behandling. Efter

mapp exkluderades alla patienter korrekt varav tre patienter exkluderades utan att neurologen var

inkopplad, se tabell VI (bilaga.6).

Huvudorsakerna till att avstå från trombolys framgår av tabell VII och diagram IV (bilaga 7). De

vanligaste orsakerna var misstanke om TIA, 27 % och hjärnblödning 18 %. I 16 % fanns flera

anledningar samtidigt såsom högt blodtryck, lindriga symtom och symtomförbättring. Enbart

lindriga symtom som huvudorsak förekom i 14 % och tidsförlopp över 3 timmar förekom i 7 %.

I 7 % av fallen angavs inte någon anledning till exklusionen. Blödningsbenägenhet, krampanfall,

felaktig exkludering och platsbrist förekom vardera i 2 %.
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Totalt trombolyserades 16 patienter av 60 (10 före mapp och sex efter mapp). Två patienter av de

trombolyserade patienterna handlades på felaktigt sätt av neurologjour. En patient före mapp fick

trombolys trots krampanfall under intransport till sjukhuset och en patient efter mapp fick

trombolys trots hög ålder (82 år).

NIH utfördes på alla trombolyserade patienterna (16 patienter). Medelvärde på NIH poängen var

12 (SD 7). Maximal poäng bland de trombolyserade patienterna var 25 och minimal poäng två.

Diagnos av Rädda hjärnan patienterna

Av alla Rädda hjärnan patienter före och efter mapp insjuknade 70 % i ischemisk stroke, 10 % i

hemoragisk stroke, 5 % i TIA och 2 % i Epilepsi, se tabell VIII och diagram V (bilaga 8). Övriga

Rädda hjärnan patienterna, 13 %, fick följande diagnoser: trumatisk cerebellär blödning,

hypertoni, hyponatremi, observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet, trombos i truncus

brachiocephalica med armemboli, migränassocierad domning, huvudvärk, dysartri och anartri,

förlamningssyndrom, hemipares och dysfasi.
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4 Diskussion

Denna studie visar att det inte skett någon förbättring av handläggningen av Rädda hjärnan

patienterna efter införandet av Rädda hjärnan mappen. Handläggningen har till och med

försämrats efter mappen. Försämringen ses främst i handläggningen av medicinjouren på akuten.

Upp till 30 % av patienterna bedömdes på ett felaktigt sätt av medicinjouren efter mapp jämfört

med 3 % före mapp. Orsakerna till den felaktiga handläggningen var oklart tidsförlopp och hög

ålder. Dessa variabler är relativt enkla och bör snabbt kunna bedömas på akutmottagningen.

Cosmic är relativt nyinfört och kan orsaka vissa svårigheter att hantera journaluppgifter men

åldern kommer upp automatiskt och borde till och med ha underlättat. Rädda hjärnan mappen är

en pappers pärm som kan fyllas i direkt i akutrummet med patienten. Instruktionerna i Rädda

hjärnan mappen är tydliga med box system efter varje inklusionskriterium som kryssas i.

Mappens utformning kan inte förklara den felaktiga handläggningen. Det finns inga uppgifter om

hur många som i praktiken har använt sig av mappen men den ingår som rutin vid

handläggningen av Rädda hjärnan patienterna. Den felaktiga handläggningen skulle möjligen

kunna förklaras av ovana medicinjourer på akuten.

Neurologjouren är ytterst ansvarig vid bedömningen om patienten ska ha trombolybehandling.

Handläggningen av neurologjouren har förbättrats något med avseende på att ingen exkluderades

på ett felaktigt sätt efter mapp (före mapp exkluderades en person felaktigt). Orsakerna till varför

patienten exkluderats har varit tydliga både före och efter mapp och har dokumenterats i 93 %.

Trots att hög ålder förekom hos ett flertal patienter angavs inte alltid åldern som huvudanledning

till att avstå från trombolys men dessa patienter föll bort av andra anledningar. Av de patienter

som fick trombolys bedömdes en patient felaktigt före mapp pga. krampanfall under intransport

och en efter mapp pga. hög ålder (82 år). Krampanfall och hög ålder bör redan från början ha

exkluderats enligt Rädda hjärnan protokollet. Antalet patienter som trombolyserades minskade

från före mapp (10 personer) till efter mapp (sex personer) vilket troligen berodde på fler

inkluderade Rädda hjärnan patienter med hög ålder och oklart tidsförlopp efter mapp. Av alla

patienter som exkluderades misstänktes TIA i 27,3 %. Däremot fick endast 1,7 % TIA som

slutdiagnos. Kanske skulle många av de patienter som initialt handlagts som misstänkt TIA

kunnat behandlas med trombolys. För att behandla fler patienter med trombolys krävs en

noggrann bedömning av patienten, NIH skattning även av de patienter som inte direkt går till

trombolys och reevaluering av patientens symtom.
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Ålder, kön och tidsförloppen visade inte någon skillnad före och efter mapp. Förhoppningen med

Rädda hjärnan mappen var en effektivare handläggning och förkortade tider mellan akuten, CT

och trombolys. Ett kvalitetsmål är att inte mer än 60 min bör ha förflutit från att patienten anlänt

till akutmottagningen fram till trombolysbehandling påbörjats enligt Socialstyrelsens riktlinjer

för stroke [4]. Måtten uppnås inte riktigt 1:19 timmar (SD 0:16) före mapp och 1:16 timmar (SD

0:27) efter mapp. En snabb handläggning kräver goda rutiner, goda kunskaper och gott

samarbete mellan de olika personalkategorierna.

I socialstyrelsens riktlinjer för stroke presenteras resultat från den svenska prospektiva

multicenter kohortstudien ”Sök-i-tid” som innefattade 15 svenska sjukhus [1]. Resultaten visar

att ett tidsfördröjande hinder är tiden från symtomdebut till att patienten söker vård. Detta kan

bero på att patienten eller anhöriga inte känner igen symtomen eller att patienten avvaktar med

att söka i förhoppning att symtomen ska gå över. En del patienter är också ensamboende eller

ensamma vid insjuknandet. Fördröjning på sjukhuset kan bero på att personal kategoriserar

stroke som ett icke akut tillstånd. Det kan också bero på platsbrist eller fördröjning i transport

från akutmottagningen till röntgen och till strokeavdelningen. Det kan även ta tid att få röntgen

undersökningen genomförd.

Alla Rädda hjärnan patienter transporteras direkt med ambulans till Akademiska sjukhuset.

Antalet Rädda hjärnan remisser per 100 000 invånare visade flest för Östhammar kommun.

Därefter kom Enköping, Tierp, Uppsala och Håbo kommun. Orsaken kan bero på olika incidens

för strokeinsjuknande i de olika kommunerna vilket inte har undersökts närmare i denna studie.

Sammanfattningsvis har ingen förbättring skett efter införandet av Rädda hjärnan mappen.

Endast de 30 första patienterna efter mappen har studerats vilket inte kan säga något om

långtidseffekterna av mappen. Patientantalet är begränsat och särkilt patientantalet för de

trombolyserade patienterna. Vid granskningen av orsakerna till den felaktiga handläggningen

kan de inte direkt hänföras till mappen. Mappen är troligen ett bra medel vid handläggningen av

Rädda hjärnan patienterna då den är enkel att använda med tydliga enkla kriterier. En datoriserad

klickjournal såsom ambulansjournalerna är uppbyggda skulle kunna förtydliga mappen

ytterliggare och öka compliance hos användarna. Kanske krävs även ytterliggare information till

personal om handläggningen av Rädda hjärnan patienter och en genomgång av hur mappen skall

användas.
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Bilaga 1

Fördelning av Rädda hjärnan patienterna efter hemkommun

Tabell I: Totalt antal Rädda hjärnan patienter fördelade efter hemkommun.

Kommun Antal, (procent)

Uppsala 32         (53,3)

Enköping 11         (18,3)

Östhammar   7         (11,7)

Tierp   4           (6,7)

Annan kommun   4           (6,7)

Håbo   2           (3,3)

Summa 60        (100,0)

Diagram I: Rädda hjärnan patienter fördelade efter hemkommun
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Bilaga 2

Fördelning av Rädda hjärnan patienterna korrigerat efter antal invånare i
kommunen

Tabell II: Rädda hjärnan patienter per 100 000 invånare och kommun.

Kommun Frekvens Fokmängd [7]. Antal Rädda hjärnan pat. per 100 000 inv.

Uppsala 32 183 308 17,5

Enköping 11   38 422 28,6

Östhammar   7   21 608 32,4

Tierp   4   20 056 19,0

Håbo   2   18 569 10,8

Diagram II: Rädda hjärnan patienter per 100 000 invånare och kommun
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Bilaga 3

Intransport av Rädda hjärnan patienterna till Akademiska sjukhuset

Tabell III: Intransport

Intransport Antal, (procent)

Ambulans från hemmet 44         (80,0)

Inremitterad   6         (10,9)

Egen intransport   4           (7,3)

Insjuknar på akademiska   1           (1,8)

Diagram III: Intransport till Akademiska sjukhuset
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Bilaga 4

Tidsförloppet vid handläggning av Rädda hjärnan patienterna

Tabell IV: Tidsförloppet vid handläggning av Rädda hjärnan patienter.

Tidsförlopp (tim:min) Före mapp, medelvärde, (SD) Efter mapp, medelvärde (SD)

Debut → Akuten 1:11   (0:31) 1:26   (0:42)

Akuten → CT 0:38   (0:18) 0:33   (0:18)

CT → Trombolys 0:51   (0:22) 0:54   (0:28)

Akuten → Trombolys 1:19   (0:16) 1:16   (0:27)

Debut → Trombolys 2:39   (0:20) 2:30   (0:16)
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Bilaga 5

Handläggning av medicinjour

Tabell V: Korrekt eller ej korrekt handläggning av medicinjour före och efter mapp.

Medicin inkludering Före mapp

antal, (procent)

Efter mapp

antal, (procent)

Korrekt 29        (96,7) 21        (70,0)

Ej korrekt   1          (3,3)   9        (30,0)

Summa 30      (100,0) 30      (100,0)
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Bilaga 6

Handläggning av neurologjour, exklusion

Tabell VI: Korrekt eller ej korrekt exklusion av neurologjour före och efter mapp.

Neurolog exkludering Före mapp

antal, (procent)

Efter mapp

antal, (procent)

Korrekt 18        (90,0) 21        (87,5)

Ej korrekt   1          (5,0)   0          (0,0)

Neurolog ej inkopplad
men korrekt
handläggning.

  1          (5,0)   3        (12,5)

Summa 20       (100,0) 24       (100,0)
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Bilaga 7

Handläggning av neurologjour, huvudandledning till exklusion

Tabell VII: Huvudanledning till att avstå från trombolysbehandling.

Huvudanledning till att avstå från trombolys Antal, (procent)

Misstänkt TIA 12        (27,3)

CT visar blödning   8        (18,2)

Mer än en huvudanledning   7        (15,9)

Lindriga symtom   6        (13,6)

Mer än 3 tim   3          (6,8)

Oklart   3          (6,8)

Blödningsbenägenhet   2          (4,5)

Krampanfall   1          (2,3)

Felaktig exkludering   1          (2,3)

Platsbrist   1          (2,3)

Summa 44       (100,0)

Diagram IV: Huvudanledning till att avstå från trombolysbehandling
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Bilaga 8

Diagnos av Rädda hjärnan patienterna

Tabell VIII: Diagnos av Rädda hjärnan patienterna

Diagnos Antal, (procent)

Ischemisk stroke 42        (70,0)

Hemoragisk stroke   6        (10,0)

TIA   3          (5,0)

Epilepsi   1          (1,7)

Övrigt   8        (13,3)

Summa 60      (100,0)

Diagram V: Diagnos av Rädda hjärnan patienterna
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