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Sammanfattning (svenska) 

Bakgrund: Vid handläggning av patienter med akut ischemisk stroke är 
utfallet av trombolysterapi tidsberoende. Syftet med studien var att 
undersöka om ambulanssjuksköterskor med nuvarande utbildningsnivå på ett 
korrekt och säkert sätt skulle kunna fatta beslut om att åka med patienter 
direkt till röntgenavdelningen utan föregående bedömning av medicinläkare. 
Ett sådant förfarande skulle kunna minska den inhospitala fördröjningen. 

Metod: I denna prospektiva icke-interventionsstudie inkluderades patienter 
med strokesymptom och/eller medvetandepåverkan (Glasgow Coma 
Scale <15). Hjärtstopps- och traumapatienter samt patienter under 18 år 
exkluderades.  Ambulanssjuksköterskans och medicinläkarens uppfattning 
om (1) behovet av akut DT-hjärna (DT-beslut) och (2) behovet av 
stabiliserande åtgärder av en läkare före transport till röntgenavdelning 
(stabilitetsbeslut) jämfördes. Yrkeskategorierna besvarade (blindade för 
varandra) varsitt formulär. Vid bestämningen av överensstämmelse användes 
Cohens kappa (κ) där den godtagbara gränsen sattes till ≥0.41 (moderat). 

Resultat: Av de 67 patienter som inkluderades hade 32 strokesymptom, 21 
medvetandepåverkan och 14 både och. Mediantiden (25e-75e percentil) 
mellan bedömningarna var 30 (15-90) minuter. Frågeställningen DT-beslut 
gav κ=0.32 (svag överensstämmelse) och stabilitetsbeslut gav κ=0.19 (dålig 
överensstämmelse). I 24 % av fallen ansåg ambulanssjuksköterskan men inte 
medicinläkaren att patienten var tillräckligt stabil för att kunna åka direkt 
röntgenavdelningen utan föregående stabilisering av medicinläkare.  

Slutsats: Varken för frågeställningarna DT-beslut eller stabilitetsbeslut före-
ligger godtagbara kappavärden enligt uppställda kriterier. Resultaten antyder 
att fördefinierade bedömningsgrunder och ytterligare utbildningsinsatser 
krävs för att kunna införa ett ”fast track” för trombolyskandidater. 



 

Abstract (english) 

Title: Ambulance nurses´ prediction of acute Computed Tomography in 
patients with stroke/TIA-symptoms and/or altered level of consciousness 
 
Background: When treating patients suffering acute ischemic stroke, the 
outcome of thrombolytic therapy is time dependent. In-hospital delay may 
account for 16% of total time lost between stroke onset and Computed 
Tomography (CT). The aim of the study was to determine whether 
ambulance nurses and emergency department doctors had agreement 
regarding: (1) if a patient should be admitted for an acute CT (CT decision), 
and (2) if a patient is stable enough to go to the radiology department 
without a prior medical intervention made by a doctor (stability decision). 
 
Methods: Eligible for our prospective questionnaire survey were patients 
with symptoms of stroke and/or a Glasgow Coma Scale score <15 arriving 
with ambulance to the emergency department during a period of October-
December 2008. Patients below the age of 18 and patients suffering trauma 
or cardiac arrests were excluded. For each patient, the ambulance nurse and 
the emergency department doctor on call completed a questionnaire about 
CT decision and stability decision (blinded for each other). Cohen’s kappa 
was used to determine the agreement. 
 
Results: Of 67 patients included; 32 suffered only stroke/TIA-symptoms, 21 
only altered level of consciousness and 14 both. The median time (25th-75th 
percentile) between rating by ambulance nurses and emergency department 
doctors was 30 (15-90) minutes. The outcome of the CT decision is a kappa 
coefficient of 0.32 and the outcome of the stability decision is a kappa 
coefficient of 0.19. 
 
Conclusion: There is a fair agreement between ambulance nurses and 
emergency department doctors regarding patients’ need of an acute CT and a 
slight agreement when it comes to whether patients were considered stable 
enough to go to the radiology department without a prior medical 
intervention made by a doctor. Predefined criteria and additional training are 
required for ambulance nurses to be able to make decisions about acute CT 
without first consulting a doctor. 
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Förkortningar och nyckelbegrepp 

I detta avsnitt definieras förklaringar av förkortningar och nyckelbegrepp 
som används i texten. Vid första förekomst av en förkortning eller ett nyck-
elbegrepp används i den löpande texten kursivering. 
 

Ambulanshandläggningsintervall Definieras som det tidsintervall som 
startar när ambulanspersonalen 
anlänt till patienten och slutar när 
patienten avlämnats på 
akutmottagningen. 

Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska som vanligtvis har 
vidareutbilding 
(specialistutbildning) inom 
anestesisjukvård, intensivvård eller 
ambulanssjukvård. 
Ambulanssjuksköterskan besitter 
det medicinska ansvaret i en 
ambulans. 

Ambulanssjukvårdare Personalkategori i ambulansen som 
till skillnad från en 
ambulnasjuksköterska inte har det 
medicinska ansvaret. Kör vanligtvis 
ambulansen när det krävs att 
ambulansjuksköterskan är med 
patienten där bak och har även 
ansvar för fordons- och 
medicintekniska göromål. 

DT: Datortomografi Undersökningsmetod för 
framställning av tomografiska bilder 
vid röntgenundersökning. Principen 
bygger på att röntgenstrålar får 
passaera kroppsskiktet från olika 
håll varefter en samlad bild byggs 
upp med omfattande matematisk 
bearbetning. 



 

EEG: Elektroencefalografi Undersökningsmetod för att 
registrera den elektriska aktiviteten i 
hjärnans (primärt hjärnbarkens) 
neuron. 

Embolism Sjukdomstillstånd orsakat av 
proppar (emboli) som transporterats 
i blodbanan. Den frekventaste 
formen av embolism orsakas av 
blodproppar som frambringats 
genom koagulation av blod 
(trombos) på någon plats i 
cirkulationssystemet. 

Encefalopati Sjukdomstillstånd som berör hela 
eller stora delar av hjärnan. 

Formuläruppsättning En komplett formuläruppsättning 
består i denna studie av ett 
ambulanssjuksköterskeformulär på 
tre sidor och ett läkarformulär på två 
sidor. 

GCS: Glasgow Coma Scale Skala för gradering av neurologisk 
påverkan som bygger på bedömning 
av respons av ögon, verbal förmåga 
och motorisk förmåga. Kan variera 
mellan 3 och 15 där 15 är 
normaltillståndet. Presenteras i 
Bilaga 5. 

In situ Latin: på platsen 

LP: Lumbalpunktion Provtagning av cerebrospinalvätska 
som tas i nedre delen av ländryggen. 
Används för diagnostisering av 
meningit, encefalit och 
subaraknoidalblödning. 

Medicinläkare Benämningen på den jourläkare som 
handlägger strokepatienter på 
akutmottagningen. Medicinläkaren 
kan vara alltifrån en 
nyutexaminerad vikarierande 
underläkare till en mycket erfaren 
överläkare. 

 



 

Microsoft Access Databashanteringsprogram för 
relationsdatabaser som bygger på 
programspråket Structured Query 
Language. 

Microsoft Remote Desktop 
Connection 

Applikation för fjärranslutning från 
terminal till en server för 
fjärrstyrningsändamål. 

Microsoft Visual Basic.NET Objektorienterat programspråk som 
används utveckling i Microsoft 
Visual Studio.NET. 

MRT: Magnetresonanstomografi Tomografisk bildteknik med 
utmärkt mjukdelskontrast i 
kroppens alla delar som även ger 
möjlighet till funktionella studier. 
Tekniken bygger på  
kärnspinnresonansfenomen. 

Neurologjourläkare Vid Akademiska sjukhuset en läkare 
inom områdena psykiatri 
(vanligast), neurologi, internmedicin 
eller rehabiliteringsmedicin som 
kommit en bit in i sin ST eller är 
färdig specialist. 

NNT: Number Needed to Treat Epidemiologiskt mått för 
bedömning av en interventions 
effektivitet, vanligtvis en 
farmakologisk behandling. NNT är 
antalet patienter som behöver 
behandlas för att undvika ett dåligt 
utfall. 

Rädda hjärnan Samlingsnamn för de 
behandlingsrutiner som tillämpas 
vid Akademiska sjukhuset vid 
trombolysbehandling av patienter 
med akut ischemisk stroke. 

 
 
 
 
 
 



 

Rädda hjärnan plus Samlingsnamn för 
behandlingsrutiner vid Akademiska 
sjukhuset avseende 
multicenterstudien IST-3 för 
evaluering av förlängt tidsfönster 
och undanröjande av övre 
åldesgräns. 

RLS-85: Reaction level scale 85 Svensk medvetandeskala med 
ursprung från en neurokirurgisk 
klinik i Göteborg, denna presenteras 
i Bilaga 4. 

rtPA: Rekombinant vävnads-
plasminogenaktivator 

Rekombinant framställd 
vävnadsplasminogenaktivatoranalog 
som selektivt stimulerar fibrinolys 
(nedbrytning av blodproppar) 
genom att aktivera proenzymet 
plasminogen till det aktiva enzymet 
plasmin. 

ST: Specialisttjänstgöring Utbildning för legitimerade läkare 
för specialisering inom ett visst 
medicinskt område. Utbildningen 
regleras av Socialstyrelsen och 
omfattar minst fem år. 

Stroke Samlingsbegrepp för flera 
neurologiska tillstånd orsakade av 
störningar i hjärnans blodkärl. 
Definition: Ett syndrom 
karakteriserat av snabbt 
utvecklande av kliniska symptom 
och/eller tecken på fokal, och tidvis 
global (gäller för patienter i djup 
koma och dessa med subaraknoidal 
blödning), förlust av cerebral 
funktion, med symptom som varar 
längre än 24 h eller leder till död 
utan någon annan uppenbar orsak 
än den av vaskulärt ursprung. 

Stroketrombolysprogrammen I texten samlande benämning på de 
båda behandlingsprogrammen 
Rädda hjärnan eller Rädda hjärnan 
plus. 



 

Studieadministratör 
  

Benämning på person i denna studie 
som samlar in, registrerar och 
bearbetar data. 

Subaraknoidalblödning Beror på att en blödning uppstår 
mellan hjärnans spindelvävshinna 
(araknoidea) och dess mjuka hinna 
(pia mater), oftast orsakas denna 
blödning av ett sprucket aneurysm 
eller artiovenös kärlmissbildning. 
Symptom fås ofta i form av 
momentant insättande intensiv 
huvudvärk och efterföljande 
symptom på grund av hjärnhinne-
retning. Subaraknoidalblödning är 
livshotande och behandlas 
vanligtvis med neurokirurgi. 

TIA: Transitorisk Ischemisk Attack Ett tillfälligt och övergående 
tillstånd som är en riskfaktor för 
strokeinsjuknande. Definition: En 
akut förlust av fokal cerebral eller 
monokulär funktion med symptom 
som varar mindre än 24 timmar och 
tros bero på inadekvat cerebralt 
eller okulärt blodflöde som ett 
resultat av lågt blodflöde, trombos 
eller embolism associerad med 
sjukdomar härrörande till artärer, 
hjärta eller blod. 

Triage Medicinsk hastig förstahands-
bedömning av sårade och sjuka på 
en katastrofplats eller en 
akutmottagning. Syftet är 
prioritering för att se till att de mest 
behövande handläggs först. 

Trombolyskandidat I texten benämning på patient med 
potential att genomgå 
trombolysbehandling. 

 
 
 
 



 

Trombolysterapi Propplösande behandling; ofta i 
form av rekombinant framställd 
vävnadsplasminogenaktivator, för 
öppning av tilltäppta kärl. Indikerat 
vid vissa fall av akut ischemisk 
stroke och hjärtinfarkt.  

Trombos Lokal blodproppsbildning som har 
sitt ursprung ur koagelmassor 
(tromber) som hindrar blodflödet 
och renderar svullnad, smärtor och 
tecken på ändrat blodflöde. 

κ: Kappakoefficient Koefficient som inom den 
analytiska statistiken används för att 
ange grad av överensstämmelse 
mellan bedömare med justering för 
slumpen. Kan variera mellan -1 till 
1 där högre värde anger bättre 
överensstämmelse. 
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Introduktion 

Denna 30 hp-uppsats inom ramen för det nya läkarprogrammet vid Uppsala 
universitet behandlar handläggningen av patienter med strokesymtom i 
akutskedet. I en tidigare genomförd pilotstudie avseende patienter med akut 
stroke som kom till akutmottagning handlades 54% av patienterna 
prehospitalt vilket ligger i linje med tidigare genomförda studier inom 
forskningsområdet (1-3). Adekvat identifiering av strokepatienter och 
ambulanspersonalens snabba handläggning är avgörande för att vinna tid så 
att ett sjukhus nås snabbt där stödjande behandling och trombolysterapi kan 
ges (3). Effekten av trombolysterapi är tidsberoende: Number Needed to 
Treat (NNT) för bra utfall ökar från två; vid behandling inom 90 minter, till 
sju; vid behandling inom tre timmar, till 14; vid trombolysbehandling mellan 
3-4,5 timmar (4, 5). Endast en minoritet av alla strokepatienter kan erhålla 
trombolysterapi, detta betyder dock inte att tidsfaktorn för den övriga 
strokepopulationen är ointressant då även dessa är betjänta av tidig upptäckt 
och åtgärd av akuta medicinska och neurologiska komplikationer till stroke 
(6). 

Denna studie har prövat den uppställda hypotesen att en 
ambulanssjuksköterska med nuvarande kunskapsnivå istället för en 
medicinläkare på ett korrekt och säkert sätt skulle kunna fatta beslut om 
behovet av akut DT-hjärna. 

Varför är då denna studie intressant? Varje år drabbas mellan 25 000-
30 000 svenskar av stroke och dessa upptar närmare en miljon vårddagar och 
beräknades i en studie från 2004 kosta 12,3 miljarder kronor årligen. 
Sjukdomen är efter hjärtsjukdom och cancer den vanligaste dödsorsaken och 
är en av de vanligaste orsakerna till neurologiska handikapp hos vuxna (7). 
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Stroke och TIA 
Detta underavsnitt definierar inledningsvis nyckelbegrepp och behandlar 
etiologin och symptom varefter patofysiologi och handläggning gås igenom 
för de olika kategorierna av stroke och TIA. 

Definitioner och etiologi 
Stroke är ett samlingsbegrepp för flera neurologiska tillstånd orsakade av 
störningar i hjärnans blodkärl. Definitionen som föreslås av Warlow är 
följande (8): 

 
Ett kliniskt syndrom karakteriserat av en akut förlust av fokal cerebral 
funktion med symptom som varar mer än 24 h eller leder till döden, eller 
vilken tros vara på grund av antingen spontan blödningen in i hjärnvävnaden 
(hemorragisk stroke) eller inadekvat cerebral blodförsörjning till en del av 
hjärnan (ischemisk stroke) som ett resultat av lågt blodflöde, trombos eller 
embolism associerade med sjukdomar från blodkärlen (artärer eller vener), 
hjärta eller blod. 

 
Warlow har i definitionen ovan medvetet exkluderat subaraknoidalblödning 
då kliniska kännetecknen, etiologi, prognos och behandling skiljer sig helt 
från andra former av stroke. 

I samband med att stroke definieras bör även begreppet Transitorisk 
Ischemisk Attack (TIA) behandlas, som av Warlow definieras som (8): 

 
En akut förlust av fokal cerebral eller monokulär funktion med symptom som 
varar mindre än 24 timmar och tros bero på inadekvat cerebralt eller okulärt 
blodflöde som ett resultat av lågt blodflöde, trombos eller embolism 
associerad med sjukdomar härrörande till artärer, hjärta eller blod. 
 

Av definitionerna ovan följer att patienter som handläggs inom 24 h från 
symptomdebuten och fortfarande har fokalneurologiska symptom både kan 
komma att diagnostiseras som strokefall eller TIA-fall. Av denna anledning 
klassificeras dessa temporärt som att de har en ”hjärnattack” eller något 
liknande så som ”akut strokesyndrom” eller ”instabil hjärnischemi” (8). 

Av strokepatienter har ungefär 85 % ischemisk stroke och 15 % 
hemorragisk stroke (9). Incidensen av TIA är ca en tredjedel av incidensen 
av stroke (6). Klarläggande av bakomliggande orsak till stroke och TIA har 
praktisk betydelse då den styr behandlingsval och ytterligare preciserad 
prognosbedömning. 
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Riskfaktorer och patofysiologi 
Risken för att drabbas av stroke är multifaktoriell och beror på biologiska 
faktorer (ålder, kön, hereditet), fysiologiska data (blodtryck, lipider, 
blodsockernivå), levnadsvanor (rökning, fysisk aktivitet, kost), sociala 
faktorer och omgivniningsfaktorer (10). Flera hjärtsjukdomar ökar risken för 
stroke både genom att utgöra embolikälla och att vara en markör för 
aterosklerotisk sjukdom. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn och 
blodtryckssänkning har en väl dokumenterad primärpreventiv effekt (10). 

 
Ischemisk stroke och TIA 
Hjärnan är mer än något annat organ beroende av adekvat tillförsel av 
syresatt blod (11). Akut ocklusion av intrakraniella kärl orsakar reduktion i 
blodflödet till de hjärnregioner de försörjer (9). Hur mycket blodflödet 
minskar beror på omfattningen av det kollaterala blodflödet som i sin tur 
beror på individens vaskuläranatomi och ocklusionens lokalisation. Om 
blodflödet återställs innan betydande celldöd har skett kan patienten uppleva 
endast övergående symptom, alltså en TIA. Hjärnvävnad som står helt utan 
blodförsörjning mer än fem minuter skadas irreversibelt genom infarkt eller 
ischemisk nekros. 

Vävnaden som omger infarktens kärnregion är ischemisk, men endast 
reversibelt dysfunktionell, och benämns penumbra (halvskugga) (9). 
Penumbran kan visualiseras med perfusions-diffusions-
magnetresonanstomografi. Penumbran kommer slutligen att genomgå infarkt 
om ingen förändring i flödet sker, varför det primärt är denna man är 
intresserad av att rädda med hjälp av revaskulariseringsterpier (exempelvis 
trombolys). 

Fokal cerebral infarkt sker via två skilda vägar; en nekrotisk och en 
apoptotisk (9). Nekros sker genom neuroners brist på glukos vilket resulterar 
i att mitokondrierna inte kan bilda ATP, följden blir neurotoxicitet genom 
glutamatfrisättning och frisättning av fria radikaler som förstör 
omkringliggande celler. Lägre grader av ischemi, till exempel i penumbran, 
resulterar i apoptotisk infarkt som ger kontrollerad celldöd efter dagar till 
veckor. Hyperglykemi och hypertermi (feber) förvärrar dramatiskt ischemin 
(10). 

De primära orsakerna till ischemisk stroke är kardiell emboli (ca 30 %), 
storkärlssjukdom (stenoserande eller ulcererande förändringar i 
extrakraniella eller större intrakraniella artärer) (ca 25 %) och lakunär infarkt 
(stenoseringar i arterioli), ca 20 %. Sällsyntare orsaker förekommer i ca 5 % 
av fallen medan man i 20 % av fallen inte känner till den bakomliggande 
orsaken (6). 

Orsakerna till TIA liknar dem för ischemisk stroke, men eftersom TIA:er 
kan förebåda stroke är de en viktig riskfaktor som bör övervägas separat (9). 
TIA:er kan uppstå från embolier till hjärnan och från tromboser in situ i ett 
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intrakraniellt kärl. När en TIA sker återöppnas kärlet och den neurologiska 
funktionen reverseras. Emellertid sker infarkter i hjärnan i mellan 15-50% av 
alla TIA:er trots att neurologiska symptom och neurologstatiska fynd inte 
förekommer. 

Risken för stroke efter en TIA är mellan 10-15% de tre första månaderna 
med störs risk de första två dagarna (9). Av denna anledning är omedelbar 
utredning motiverad. 

Hemorragisk stroke 
Intrakraniella blödningar klassificeras efter lokalisation och underliggande 
vaskulär patologi. Subdurala och epidurala blödningar orsakas generellt av 
trauman medan subaraknoidalblödningar orsakas av trauman och ruptur av 
intrakraniella aneurysm (9). Intraparenkymala (i funktionell hjärnvävnad) 
blödningar utgör hälften av de intrakraniella blödningarna och räknas 
definitionsmässigt in i samlingsbegreppet stroke. 

Hypertoni, trauma och cerebral amyloid angiopati är de primära orsakerna 
till hemorragisk stroke. Hög ålder, rikligt alkoholintag, 
koagulationsrubbning och behandling med antikoagulantia kan också orsaka 
tillståndet (9, 10). 

Blödningar i centrala delar av hjärnan utgör drygt hälften av de 
intraparenkymala blödningarna och orsakas vanligtvis av spontana rupturer 
av arterioli (12). Genesen till dessa lesioner är primärt hypertoni. Ungefär en 
tredjedel orsakas istället av mer ytligt lokaliserade lobära hematom där andra 
orsaker än hypertoni dominerar. 

Symptomen som fås uppkommer primärt via två mekanismer. För det 
första fås vävnadssönderslitning med avbrott av bansystem och lokala 
nervcellsskador vilket ger fokalneurologiska symptom liknande dem som 
uppkommer vid ischemisk stroke (12). För det andra utgör blödningen en 
expansivitet som kan leda till ökat intrakranitellt tryck och medelst detta 
sekundära skador. 

Symptomutvecklingen är direkt beroende av blödningens storlek där 
patienten vid mindre blödningar generellt sett är vaken och den kliniska 
bilden inte kan skiljas från den som ses vid ischemisk stroke (12). Vid större 
blödningar fås ett proportionellt ökat intrakraniellt tryck beroende av 
blödningens storlek med kräkningar, huvudvärk och medvetandepåverkan. I 
akutskedet är därför graden överlevnaden starkt korrelerad till blödningens 
storlek och inital medvetandegrad. 

Symptom och diagnostik 
En fastställd diagnos skyndsamt efter insjuknandet utgör fundamentet för 
den fortsatta kliniska handläggningen, och föranleder att alla patienter med 
misstänkt TIA eller stroke grannlaga bedöms i akutskedet. Det är även 
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betydelsefullt att tidigt upptäcka differentialdiagnoser då också flera av dessa 
kräver akut handläggning och terapi (6). 

Symptomen vid stroke kan kategoriseras utifrån vilket kärlterritorium 
som är påverkat och listas i Tabell 1. En vattendelare är om lesionen skett i 
kärl härrörande till arteria carotis eller arteria vertebrobasilaris; de två olika 
kärlsystem som förser hjärnan med blod (13). De fokala symptomen liknar 
varandra vid ischemisk och hemorragisk stroke och TIA och den kliniska 
bilden kan aldrig med säkerhet särskilja dessa varför DT-hjärna krävs för 
diskrimination. Ökat intrakraniellt tryck har medvetandesänkning som 
viktigaste symtom om den vaskulära skadan medför en expansiv effekt. 
Detta är mest frekvent vid intracerebrala blödningar, men kan också 
uppträda vid omfattande hjärninfarkter. 

Tabell 1. Strokesymptom utifrån kärlterritorium (13). 

Carotis-symptom 

Motoriska och sensoriska symtom (kontralaterala till skadan) 

Kortikala symtom: 

Om skada i dominant hemisfär: afasi, apraxi, agnosi, akalkuli, alexi, agrafi 

Om skada i icke dominant hemisfär: störningar i spatial perception, avvikande 
språkbruk, neglekt, förändring i personligheten 

Ögonsymtom: homonym hemianopsi (kontralateral till skadan), deviation conjugée 
(blicken devierar mot skadade sidan) 

Vertebrobasilaris-symtom 

Motoriska och sensoriska symtom (kontralateralt eller bilateralt) 

Cerebellära symtom (ipsilaterala till skadan), ataxi, nystagmus 

Kranialnervs- och hjärnstamssymtom: yrsel, svalgpares, tungpares, dysartri, dysfagi, 
heshet, nystagmus, känselnedsättning i en ansiktshalva 
Ögonsymtom: homonym hemianopsi (kontralateral), bilateral blindhet, Horners 
syndrom (mios, ptos), ögonmotorikrubbning, deviation conjugée (blicken devierar åt 
motsatt håll från skadesidan) 

Prehospitalt 
I samarbete med Svenska Läkaresällskapet har Svenskt Index för 
akutmedicinsk larmmottagning tagits fram med syftet att spegla den 
medicinska professionens uppfattningar om prioriteringar inom 
ambulanssjukvården. Indexet används i hela riket och omfattar en rad akuta 
tillstånd med riktlinjer för prioritering, råd till patienten och tilläggsfrågor. 
Operatörerna arbetar vanligtvis efter 30 olika kategorier, varav till exempel 
stroke är en och medvetslöshet en annan. Avsnittet om stroke presenteras i 
Bilaga 1. Observera att man lokalt i Uppsala inte kör trombolyskandidater 
som prio 1 (blåsljus, sirener och snabbt körsätt) då den totala tidsvinsten 
under nuvarande betingelser inte anses uppväga den ökade risken. 

För att underlätta för prehospital personal samt förbättra sensitivitet och 
specificitet har flera olika prehospitala screeningprotokoll utvecklats, dessa 
presenteras i Tabell 2. Protokollen bygger på några få viktiga kliniska 
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parametrar (8). Vid ambulanssjukvården i Uppsala län använder man sig av 
ett egenutvecklat protokoll som baserar sig på en kombination av Face Arm 
Speech Test (FAST) och Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS), detta 
presenteras i Bilaga 2. Uppmärksammas bör att någon formell diagnos inte 
ställs i ambulansen, man talar istället om prehospitalt bedömt tillstånd. 

Tabell 2. Prehospitala screeningsprotokoll för bedömning av potentiella 
strokepatienter och rapporterad sensitivitet och specificitet (14). 

Skala Sensitivitet 
% (95 % CI) 

Specificitet 
% (95 % CI) 

Face Arm Speech Test (FAST) 82 (76-88) 83 (77-89) 

Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) 85 (80-90) 79 (73-85) 

Los Angeles Paramedic Stroke Scale (LAPSS) 59 (52-66) 85 (80-90) 

Recognition of Stroke in the Emergency Room (ROSIER) 93 (89-97) 83 (77-89) 

CI=Konfidensintervall 

Inhospitalt 
Vid utredningen av stroke inom första dygnet efter ankomst till sjukhus ingår 
rutinmässigt (10, 13): 

I Anamnes och status 
II EKG 
III Laboratorieprover 
IV DT-hjärna 
V Eventuell lumbalpunktion (LP) 

 
Anamnes och neurologisk status utgör basen när en klinisk strokediagnos 
ska ställas (10). Med fysikalisk hjärtundersökning i kombination med EKG 
kan man identifiera en potentiell kardiell embolikälla i 80-90 % av fallen. Ett 
batteri av laboratorierprover tas rutinmässigt; detta är viktigt både i 
akutskedet då till exempel ökad glukoskoncentration eller minskad 
trombocytpartikelkoncentration utgör kontraindikationer för 
trombolysbehandling såväl som på lång sikt för identifikation och 
åtgärdande av riskfaktorer (15). 

Med DT-hjärna kan man direkt efter insjuknandet med säkerhet 
differentiera mellan ischemisk och hemorragisk stroke samt utesluta icke-
vaskulära orsaker (10). Vid en hemorragisk stroke ges information om 
blödningens omfattning, position, expansivitet och ventrikelgenomträngning. 
Magnetresosanstomografi (MRT) har högre upplösningsförmåga än DT och 
kan bättre visualisera små infarkter och vaskulära lesioner i lillhjärna och 
hjärnstam. MRT är indicerad när ännu mer exakt lokalisation av en skada 
krävs och vid vissa differentialdiagnostiska problem (10).  

DT-hjärna bör utföras inom första dygnet för alla patienter där 
strokemisstanke föreligger. I de fall där trombolysbehandling kan bli aktuell 
bör DT-hjärna utföras ”urakut” (inom 10-15 min) (13). Hos patient som 
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behandlas med antikoagulantia, är medvetandepåverkad eller där klinisk 
misstanke om subaraknoidalblödning föreligger är ”mycket skyndsam” DT-
hjärna (inom 1-2 timmar) motiverad. 

LP är indicerad vid subaraknoidalmisstanke som ej syns med DT-hjärna 
eller vid misstanke om meningit eller encefalit (10).  

Differentialdiagnoser 
Det finns flera vanliga orsaker till neurologiska symptom med plötslig debut 
som kan likna stroke, olika vanliga differentialdiagnoser till cerebrovaskulär 
sjukdom listas i Tabell 3. 

Tabell 3. Vanliga differentialdiagnoser till cerebrovaskulär sjukdom (16). 

Tillstånd Anamnes/status, undersökningsmetod 

Postapoplektisk epilepsi Anamnes/status: Tidigare stroke med symtom 
från samma kärlterritorium som nu? 
Retningssymtom, dvs spridning av symtomen 
efter insjuknande? Bevittnad kramp? 
Tungbett? 
Urinavgång? 
Undersökning: Elektroencefalografi (EEG) 

Hjärntumör Anamnes: Succesivt förvärrade symtom över 
veckor? 
Undersökning: DT-hjärna 

Traumatisk hjärnblödning 
- Subduralhematom 
- Epiduralhematom 

Anamnes/status: Fall? Trauma? Palpation av 
skalltaket 
Undersökning: DT-hjärna 

Cerebral infektion 
- Herpesencefalit 

Anamnes/status: Fokalneurologi + feber och 
huvudvärk 
Undersökning: Lumbalpunktion 

Migrän Anamnes: Tidigare migrän med aura? 
Hereditet för migrän? Ensidig pulserande 
huvudvärk? 

Multipel skleros Anamnes: Unga individer, skov? 
Undersökning: LP 

Metabol störning/infektion med 
allmänpåverkan 
- Hypo/hyperglyemi 
- Hyponatremi 
- Infektion 

Anamnes/status: Ofta symtom inom samma 
kärlterritorium som tidigare varit drabbat 
Diabetiker? Blodsocker 
Vätske/elektrolytstatus 
Feber, vita blodkroppar, CRP 

Funktionella symptom Anamnes/status: Fluktuerande symtom bild 
som inte stämmer? Avledbar? Hemihypestesi 
med skarpa gränser som inte motsvarar 
anatomiska förhållanden? 

Handläggning och behandling i akutskedet 
Den initiala handläggningen av en patient som insjuknar i stroke syftar till 
att ta ställning till eventuell trombolysbehandling samt att säkerställa vitala 
funktioner, förhindra tidigt återfall och förebygga komplikationer (10). 
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Trombolysbehandling behandlas i ett eget underavsnitt nedan. Andra 
åtgärder än trombolys kan också utföras vid tidiga komplikationer vilket 
förutom omedelbar ambulanstransport också motiverar omgående 
handläggning av SOS och Sjukvårdsrådgivningen (6). Av betydelse är också 
att skyndsamt handlägga differentialdiagnostisk för likartade tillstånd till 
stroke (17, 18). 

Det finns evidens för att vård på strokeenhet är en effektiv vårdform 
varför denna bör utgöra basen för omhändertagandet för samtliga patienter 
med stroke (19). Det bättre utfallet vid vård på strokeenhet förklaras med att 
man är bättre på att förebygga, tidigt upptäcka och behandla 
sekundärkomplikationer; preventionen bygger bland annat på tidig 
mobilisering (16). 

Majoriteten av strokepatienterna har högt blodtryck i akutskedet, något 
som endast undantagsvis bör behandlas (16). Då både hyperglykemi och 
feber riskerar att förvärra hjärnskadan behandlas dessa då glukos i 
plasma/blod >12-15 mmol/L respektive temperatur >37,5°C (10). 
Behandlingsbara partiella eller generaliserade epileptiska anfall förekommer 
i 2 % av fallen vid insjuknandet och 5 % under de första två veckorna efter 
insjuknandet och kan innebära risk för försvårad hjärnskada (10, 20). 

För cerebellära blödningar med expansiv effekt och medvetandepåverkan 
kan neurokirurgisk intervention vara livräddande, i övrigt har inte 
neurokirurgiska ingrepp visat sig vara signifikant bättre än konservativ 
behandling vid hemorragisk stroke (10). 

Vidare söker man efter orsaken till insjuknandet då detta är avgörande för 
valet av sekundärprofylax (10). Behandling med acetylsaliscylsyra ger en 
riskreduktion för återinsjuknande med cirka 25 % med obetydlig risk för 
allvarliga blödningskomplikationer varför patienter med ischemisk stroke 
eller TIA ofta laddas med en större initialdos och sedan sätts in på en lägre 
underhållsdos (10, 16). Framför allt för TIA-patienter och patienter med 
minor stroke som har en viss grad av karotisstenos är karotiskirurgi en 
effektiv sekundärprofylaktisk behandlingsmetod om den utförs kort tid efter 
insjuknandet (helst inom två veckor) (16). Detta är ytterligare en bidragande 
faktor till att handläggningen av dessa patienter bör ske akut. 

Trombolysbehandling vid akut ischemisk stroke 
Sedan 2003 har en ny behandlingsmöjlighet i form av trombolys börjat 
användas i klinisk praxis vid akut ischemisk stroke. Man använder sig av en 
human rekombinant vävnadsplasminogenaktivator (rtPA) i form av alteplas 
(handelsnamn Actilyse®) som ges i bolusdos följd av kontiunerlig infusion 
(21). Efter bildning till fibrin (komponent i blodproppen) aktiverar alteplas 
prekursorn plasminogen till det aktiva enzymet plasmin. Plasmin degraderar 
fibrinet vilket ger lysering av blodproppen varvid reperfusion av det 
ockluderade kärlet medges. 



 22 

Trombolysbehandling är effektiv, med ett Number Needed to Treat 
(NNT) på 10 om behandlingen påbörjas i intervallet 0-3 timmar från 
symptomdebut (22). Detta innebär att man måste behandla tio patienter med 
trombolys för att en patient ska räddas till att kunna leva självständigt efter 
tre månader. Behandlingen har trots ökad risk för symptomgivande 
hjärnblödningar en klart gynnsam effekt om den tillförs inom 4,5 timmar 
efter symptomdebut (intervallet har efter publikation av en studie hösten 
utökats från tre timmar) (5, 12). Den positiva effekten avtar kontinuerligt 
under tidsintervallet (4). 

Trombolysbehandling är kontraindicerad när hög blödningsrisk föreligger 
och under vissa andra omständigheter då man bedömer att risken med 
behandlingen inte överväger nyttan (21). Den mest fruktade biverkan är 
intracerebral blödning och risken för sådan är större vid svår stroke samt 
hyperglykemi (15). För detaljer avseende kontraindikationer hänvisas till 
Akademiska sjukhusets checklista vid trombolysbehandling av patienter med 
akut ischemisk stroke som presenteras i Bilaga 3. 

Medvetandepåverkan 
Som beskrivs i metoddelen nedan har förutom patienter med strokesymptom 
även ospecifikt medvetandepåverkade patienter ingått i det studerade 
materialet. I detta underavsnitt behandlas inledningsvis olika skalor för 
gradering av medvetandepåverkan, sedan gås det normala medvetandet kort 
igenom varefter patogenes och etiologi för medvetandepåverkan vid stroke 
och andra tillstånd framställs. 

Skalor för gradering av medvetandepåverkan 
Olika skalor finns för gradering av medvetandepåverkan, i Sverige 
dominerar Reaction Level Scale 85 (RLS-85), även GCS används relativt 
frekvent. Skalorna presenteras i Bilaga 4 respektive Bilaga 5.  

Reaction Level Scale 85 
RLS-85 är den vanligast förekommande skalan för gradering av medvetande 
i svensk klinisk praxis och har sitt ursprung från en svensk neurokirurgisk 
klinik. Patienten kategoriseras på en medvetandenivå i intervallet 1-8 från 
full vakenhet (RLS 1) till djup medvetslöshet utan smärtreaktion (RLS 8) 
(23). Graderingen av medvetslöshet bygger på motoriskt svar av 
smärtstimulering.  

Glasgow Coma Scale 
GCS är liksom RLS-85 en skala för värdering av medvetandgrad och är 
internationellt sett mer använd. Skalan introducerades av forskare i Glasgow 
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år 1974 med syftet att standardisera bedömningen av medvetandegrad hos 
patienter som genomgått skalltrauma (24). GCS bygger på bedömningen av 
verbal förmåga, ögonrespons och motorisk respons där en poängsumma ges i 
intervallet 3-15 (högre poäng betyder högre vakenhetsgrad). På grund av 
dess internationella acceptans och därmed publicerbarhet i vetenskapliga 
tidskrifter används GCS i denna studie. 

Kort om medvetandets anatomi och neurofysiologi 
Truncus encephali (hjärnstammen) består av diencephalon (mellanhjärnan), 
mesencephalon (mitthjärnan), pons (bryggan) och medulla oblongata 
(förlängda märgen). Hjärnstammen har förmågan att organisera många 
stereotypa beteenden; alltifrån ögonrörelser, orofaciala svar och andning till 
postural kontroll (25). Dessa beteenden kontrolleras av nedåtgående 
motoriska banor från prosencefalon. Samtidigt reglerar hjärnstammen den 
övergripande nivån av aktivitet hos prosencefalon genom att kontrollera 
sömn-vakenhetscykler och att modulera införandet av sensorisk information, 
speciellt smärta, till cortex cerebri (storhjärnbarken). 

Medvetandet förlitar sig på ett fungerande upptåtgående 
retikuläraktiverande system (formatio reticularis) (se Figur 1) (25). Det 
retikulära aktiverande systemet är en komplex funktionell, snarare än 
anatomisk, grupp av neurala strukturer i paramediana tegmentum 
(hjärnstamstaket), subthalamusregionen och thalamus (primärt de 
intralaminära kärnorna). 
 

 
Figur 1. Sagittalsnitt med magnetresonanstomografi i frisk hjärna som illustrerar 
strukturer inblandade i medvetandets upprätthållande; blått: cortex cerebri; rött: 
thalamus; grönt: formatio recticularis. 
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Etiologi och patogenes 
Vanliga orsaker till medvetandesänkning är traumatisk hjärnskada, 
hypoxisk-ischemisk encefalopati, stroke, intrakranial blödning, infektioner i 
centrala nervsystemet och hjärtumörer (26). Eftersom nivån på 
nervsystemets aktivitet i prosencefalon styrs av det uppåtgående 
retikuläraktiverande systemet återspeglar nedsättning av medvetandet 
antingen skada på denna bana, eller diffus dysfunktion på dess mål i 
prosencefalon (25). Om båda de cerebrala hemisfärera är påverkade är det 
oftast ett resultat av sekundära skador (metabol, endokrin eller toxisk 
verkan) på hela hjärnan och dessa patienter har normala hjärnstamsreflexer 
vilka redovisas i Tabell 4 (25). I motsats till sekundär påverkan ger primära 
(innefattandes strukturella) skador påverkan på det uppåtgående 
retikuläraktiverande systemet i hjärnstammen eller diencephalon vilka 
redovisas i Tabell 5 (25). Primär påverkan sker antingen genom direkt 
verkan på hjärnstammen och/eller diencefalon alternativt indirekt genom 
unilaterala skador som ger förskjutning av medellinjesstrukturerna (26). 

Tabell 4. Sekundärt cerebrala sjukdomar (systemisk påverkan) som kan orsaka 
medvetandepåverkan (26) 

Toxisk 

Läkemedelsöverdos/bieffekter (opioider, benzodizepiner, barbiturater, tricykliska 
antidepressiva, neuroleptika, acetylsalicylsyra, selektiva serotoninåterupptags-
hämmare, paracetamol, antiepileptika) 
Drogmissbruk (opioider, alkohol, metanol, etylenglykol, amfetaminer, kokain) 

Exponeringar (kolmonoxid, tungmetaller) 

Metabolisk 

Systemiskt inflammationsresponssyndrom – sepsis 

Hypoxi; hyperkapni 

Hypotermi 

Hypoglykemi; hyperglykemiska kriser (diabetisk ketoacidos, ickeketotisk 
hyperosmolärt hyperglykemisk tillstånd) 
Hyponatremi; hypernatremi 

Hypercalcemi 

Leversvikt 

Njursvikt 

Wernickes encefalopati 

Endokrin 

Panhypopituitarism 

Binjureinsufficiens 

Hypothyroidism; hyperthyroidism 
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Tabell 5. Primärt cerebrala sjukdomar (inklusive strukturella skador) som kan 
orsaka medvetandepåverkan (26). 

Bilaterala eller diffusa hemisfäriska sjukdomar 

Traumatisk hjärnskada (skallskada, diffus axonal skada) 

Ischemisk (watershed stroke, kardioembolism, vaskulit, hyperkoagulationstillstånd) 

Hemmoragisk (subaraknoidalblödning, intraventrikulär blödning) 

Hypoxisk-ischemisk encefalopati 

Cerebral ventrombos 

Malignitet 

Meningit; encefalit 

Generaliserade eller komplexa partiella kramper; status elepticus (konvulsiv, icke-
konvulsiv) 
Hypertensiv encefalopati 

Bakre reversibelt encefalopatisyndrom 

Akut dissiminerad encefalomyelit 

Hydrocefalus 

Unilateral hemisfäriska sjukdomar (med förskjutning av medellinjesstrukturer) 

Traumatisk (skallskada, subduralhematom, epiduralhematom) 

Ischemisk storhemisfärsstroke 

Primär intracerebral blödning 

Cerebral abscess 

Hjärntumör 

Hjärnstamssjukdomar 

Blödning, infarkt, tumör, trauma 

Central pontin myelinolys 

Kompression från cerebellär infarkt, blödning, abscess, tumör 

Medvetandepåverkan och stroke 
Medvetandenivån är en av de bästa prediktorerna för överlevnad efter stroke 
(8). Vaskulära sjukdomar är förmodligen den näst vanligaste orsaken till 
icke-traumatisk medvetandesänkning efter sekundära sjukdomar 
(metaboliska, toxiska, endokrina); upp till 20% av patienter med stroke (men 
inte TIA) beräknas ha någon form av medvetandepåverkan (8). Tabell 6 
åskådliggör olika orsaker till medvetandepåverkan efter stroke. 

Nästan omedelbar förlust av medvetande orsakad av stroke talar antingen 
för en subaraknoidalblödning (om man väljer att medräkna 
subaraknoidalblödning i strokebegreppet) eller en hjärnstamsblödning (8). 
Förlust av medvetande inom några timmar från symptomdebut beror 
vanligtvis på hjärnstamskompression på grund av en stor intracerebral 
blödning, eller cerebellär blödning/infarkt. Tidig nedsättning av medvetandet 
efter en supratentorial infarkt är ovanlig vilket beror på att ödemet som ger 
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medellinjesförskjutning och bråck vanligtvis tar 1-3 dagar att utveckla. Att 
råka ut för en medvetandeförlust under en TIA är extremt ovanligt. 

Tabell 6. Orsaker till medvetandepåverkan efter stroke (8).  

Vårdkedjan vid trombolysbehandling 
Det har approximerats att för varje minuts fördröjd trombolysintervention 
vid supratentoriell stroke riskerar ytterligare cirka 1,9 miljoner hjärnceller att 
gå under (27). En patient aktuell för eventuell trombolysbehandling 
(trombolyskandidat) skall således behandlas så snabbt som möjligt och inte i 
onödan behöva vänta tills den maximala tidsgränsen uppnås (15). 

Generellt börjar lyckad handläggning av akuta strokefall med adekvat 
igenkänning av både allmänhet och medicinsk personal samt behandling av 
stroke som ett akut tillstånd (28). Majoriteten av alla strokepatienter erhåller 
dock inte trombolysbehandling för att de inte når sjukhus tillräckligt snabbt 
(29). Adekvat akut handläggning bygger på följande fyrstegskedja (3): 

 
I Snabb igenomkänning och reaktion på stroke- och TIA-tecken.  
II Omedelbar kontakt med SOS och prioriterad utlarmning av 

ambulans 
III Prioriterad transport med förvarning till mottagande sjukhus 
IV Omedelbart triage, klinisk bedömning, laboratoriestatus och 

röntgenbildutvärdering samt korrekt diagnos, och 
administration av adekvata behandlingar på det mottagande 
sjukhuset. 

 
Ett internationellt kvalitetsmål har definierats som att tiden från ankomst till 
sjukhus till påbörjad trombolysbehandling (dörr till dropp) inte bör överstiga 
en timme (6). Speciella trombolysvårdkedjor kan reducera denna tid samt tid 
från ankomst till akut DT-hjärna [88, 89], även om en metaanalys inte gav 
stöd för rutinmässig implementering av sådana [87]. 

Primär skada på subkortikala strukturer (exempelvis thalamus) eller till det retikulära 
aktiverande systemet i hjärnstammen (exempelvis hjärnstamsblödning) 
Sekundär skada på det retikulära aktiverande systemet i hjärnstammen (exempelvis stora 
supratentoriala blödningar eller infarkt med transtentorialt bråck och medellinjesförskjutning 
på grund av ödem) 
Samexisterande metabolisk störning (exempelvis hypoglykemi, hypoxi, njur- eller leversvikt) 

Droger (exempelvis sedativa läkemedel) 
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Vårdkedjan i Uppsala 
Vårdkedjan som ligger till grund för det studerade materialet utgörs 
organisatoriskt upp av ambulansstationen i Uppsala och olika avdelningar 
inom Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid sjukhuset går det ordinarie 
trombolysbehandlingsprogrammet under namnet Rädda hjärnan. Sjukhuset 
deltar i multicenterstudien IST-3 där tidsintervallet förlängts till från 4,5 till 
6 timmar efter symptomdebut och ingen övre åldersgräns föreligger; detta 
program går under namnet Rädda hjärnan plus. Rädda hjärnan tillsammans 
med Rädda hjärnan plus kommer fortsättningsvis att benämnas med 
samlingsbegreppet stroketrombolysprogrammen. 

Prehospitalt 
Prehospitalt innebär stroketrombolysprogrammen att ambulanspersonalen 
kontaktar akutmottagningen och förvarnar om brådskande trombolys om den 
aktuella patienten uppfyller gällande kriterier i checklistan som presenteras i 
Bilaga 2. Den prehospitala handläggningsgången ser ut på följande sätt (30): 
 

I Andning, fri luftväg. Ge syrgas om saturation < 95 % 
II Cirkulation. Blodtryck Helst i båda armarna 
III Transportera patienten med lätt höjd huvudända, cirka 30 grader 
IV Sätt Venflon (perifer venkateter som utgör intravenös port) 
V Vätskebehandling om systoliskt blodtryck < 80 mmHg, ge då 

infusion Ringer-Acetat 
VI Mät blodsocker 
VII Skydda paralyserde extremiteter 
VIII Neurologisk undersöking enligt följande: 

i Bedöm medvetande enligt RLS 
ii Från huvud till tå 
iii Ansikte: utseende (Hänger mungipan? Kan patienten 

blunda?), reagerar pupillerna på ljus? 
iv Kommunikation (Har pat svårt att prata eller förstå ord? 

Sluddrigt tal?) 
v Synen: Kan patienten se, testa ögonen var för sig. 
vi Lyfta armarna lika, krama händerna lika hårt; känsel för nyp i 

skinnet? 
vii Lyfta benen lika; känsel för nyp i skinnet? 

Prehospital kompetens 
En ambulansbesättning består alltid av två personer. Enligt Socialstyrelsens 
krav måste minst en av de två vara legitimerad sjuksköterska, detta för att få 
ge läkemedel till patienten (31). Den andra personen i besättningen kan 
antingen vara ambulanssjuksköterska eller ambulanssjukvårdare. 
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Ambulanssjuksköterskan har det medicinska ansvaret fram till och med 
ankomsten till sjukhuset. 

Ambulanssjuksköterskor har oftast specialistutbildning i anestesisjukvård, 
intensivvård eller ambulanssjukvård (32). Dessa utbildningar ges genom 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 
intensivvård respektive ambulanssjukvård. Utbildningarnas längd uppgår till 
ett år och ges vid flera högskolor och universitet. För antagning till 
programmet krävs förutom sjuksköterskeexamen minst ett års 
yrkeserfarenhet. 

Idag saknas enhetliga regler för vilken utbildning som krävs för att bli 
ambulanssjukvårdare (31). Ambulanssjukvårdaren har i regel en basal 
vårdutbildning, vanligtvis med en påbyggnadsutbildning i 
ambulanssjukvård. Vid Örebro universitet ges en tvåårig utbildning med 
siktet att bli ambulanssjukvårdare; Ambulanssjukvårdsprogrammet. 

Inhospitalt 
Stroketrombolysprogrammen innebär även en förändrad organisation inne på 
sjukhuset för att minimera tidsfördröjningen till klinisk och radiologisk 
diagnostik och därmed tid till start av trombolys. För att inte överskrida 
tidsgränsen 4,5 timmar ges patienten, om man räknar med det internationella 
kvalitetsmålet om 60 minuter, maximalt 3,5 timmar att från symtomdebut 
infinna sig på akutmottagningen. 

Vid larm från ambulans underrättar ansvarig sköterska på akutrummet 
någon av akutmottagningens medicinläkare och förvarnar röntgenlabb. Vid 
patientens ankomst till akutmottagningen kontrollerar medicinläkaren 
anamnes och status med uppmärksammande av eventuella 
differentialdignoser samtidigt som ett batteri av standardprover och EKG tas. 
Medicinläkaren använder sig av en särskild checklista (se Bilaga 3). Om 
patienten efter denna undersökning fortfarande är kandidat för trombolys 
remitteras patient omgående för urakut DT-hjärna och neurologjourläkare 
rekvireras. DT-hjärna utförs och tillsammans med radiolog tolkar 
neurologjourläkaren bilderna. Efter en klinisk undersökning av patienten 
med beaktande av exklusionskriterier fattar neurologjourläkaren (ofta i 
samråd med neurologbakjouren) det slutgiltiga beslutet om 
trombolysbehandlingen i samförstånd med patienten och/eller anhöriga. Vid 
klartecken för behandling flyttas patienten till avdelning med ökade 
monitoreringsmöjligheter (vanligtvis neurointensivvårdsavdelning) för 
omgående intravenös administration av alteplas. Efter 12-24 h av tät 
monitorering flyttas patienten över till strokeavdelning för fortsatt vård. 
Akutmottagning, röntgenavdelning och neurointensivvårdsavdelning är rent 
geografiskt utspridda inom sjukhuset med några minuters transporttid mellan 
enheterna. 
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Inhospital kompetens 
Det är alltid en sjuksköterska som tar emot samtalen från ambulanserna 
varefter hon eller han underrättar någon av de tjänstgörande medicinläkarna 
om att en trombolyskandidat är på ingång. Sjuksköterskor på denna position 
är rutinerade och erfarna. 

Medicinläkaren som går jour på akutmottagningen kan vara alltifrån en 
nyutexaminerad vikarierande underläkare till en mycket erfaren överläkare. 
Patienten handläggs i möjligaste mån endast av läkare som behärskar hand-
läggning av trombolyskandidater. 

Neurologjourläkaren utgörs vanligtvis av en ST-läkare inom områdena 
psykiatri (vanligast), neurologi, internmedicin eller rehabiliteringsmedicin 
som kommit en bit in i sin utbildning eller en färdig specialist. 
Neurologbakjouren är alltid en färdig neurologspecialist, ofta med mycket 
lång erfarenhet.  

Under kontorstid handläggs patienten vanligtvis av personal på den 
neuroradiologiska avdelningen och på jourtid av personal på den 
allmänradiologtiska dito. Den radiolog som tolkar DT-bilderna har minst 
genomgått ett år av sin ST. 

Vårdkedjan på andra platser i Sverige 
Uppbyggnaden av vårdkedjan vid handläggning av trombolyskandidater kan 
skilja sig en del mellan olika sjukhus i landet. Det grundläggande förfarandet 
med initial inhospital handläggning av medicinläkare följd av akut DT-
hjärna och efterföljande bedömning av neurologjourläkare för slutgilitgt 
ställningstagande torde vara ungefär detsamma.  

I Örebro tillämpar man redan nu ett system där ambulanspersonalen har 
möjligheten att bypassa akutmottagningen för patienter med nytillkommen 
hemisymptomatologi och/eller dysfasi och RLS ≤2 där inga andra 
kontraindikationer såsom antikoagulantiabehandling, kramper eller 
hypo/hyperglykemi föreligger. Några incidenter med till exempel bland 
trombolyskandidater som gått direkt till röntgen har där inte rapporterats. 
Några publicerade studier inom området har inte kunnat återfinnas. 

Tidigare forskning 
Den här studien prövar en hypotes för att i förlängningen potentiellt kunna 
minska den prehospitala tiden från dörr till dropp. I litteraturen har 
rapporterats att den inhospitala fördröjningen kan utgöra 16 % av den totala 
tiden som förloras mellan symptomdebut och genomgång av DT-hjärna (33).  
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Anledningar till den inhospitala fördröjningen som rapporterats är (34-36): 
 

 Oförmåga att identifiera strokepatienter som akutfall 
 Ineffektiv inhospital transport 
 Försenad medicinsk handläggning 
 Försenad neuroradiologisk undersökning 
 Osäkerhet när det kommer till att administrera trombolys 

 
Man har funnit att integrering mellan prehospital och inhospital personal har 
renderat en ökning av trombolysterapi. Att förvarna läkare på 
akutmottagningen under transporten har visat sig vara associerat med 
minskad inhospital fördröjning, högre administreringsfrekvens av 
trombolysterapi, färre antal vårddagar på sjukhus och minskad inhospital 
mortalitet (37-41). I en finsk studie minskade den inhospitala fördröjningen 
nämnvärt genom att flytta datortomografen nära akutmottagningen och 
genom att implementera ett förvarningssystem (40). I de europeiska 
riktlinjerna för handläggning av ischemisk stroke rekommenderas att 
trombolys ska påbörjas i datortomografirummet eller i dess närhet (3).  

Resultat av pilotstudie 
En pilotstudie har genomförts där den akuta delen av vårdkedjan för 100 ur 
registret RIKS-stroke konsekutivt utvalda patienter har kartlagts. 
Huvudresultatet från denna studie var att vårdkedjan var relativt komplex 
med många aktörer inblandade (1). Drygt hälften av patienterna kom med 
ambulans. Av de tio trombyskandidaterna kom sju med ambulans och alla 
tre patienter som slutligen genomgick trombolysbehandling kom med 
ambulans. Utifrån dessa data kom fokus att hamna på förbättringar för 
patienter som anlänt med ambulans. Tendenser till inhospitala flaskhalsar 
kunde skönjas, dock var materialet för litet för att dra några säkra slutsatser.  

Vad man ännu inte vet 
I litteraturen saknas uppgifter om huruvida ambulanssjuksköterskor med 
nuvarande kunskapsnivå på ett korrekt och säkert skulle kunna ersätta medi-
cinläkares handläggning av trombolyskandidater. I många andra länder be-
mannas ambulanser av läkare vilket torde kunna förklara att den identifiera-
de kunskapsluckan i litteraturen ännu inte fyllts samtidigt som resultatet med 
självklarhet inte kan tillämpas i länder där den prehospitala kompetensen i 
hög grad avviker från svenska förhållanden. 
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Syfte 

Syftet med studien har varit att pröva hur väl ambulanssjuksköterskans och 
medicinläkarens bedömningar av ett antal patienter har korrelerat. Det här 
avsnittet beskriver studiens övergripande mål, anger vilka frågeställningar 
som kommer att besvaras, diskuterar kunskapsvinsternas potentiella nytta 
och ställer slutligen upp en hypotes.  

Det övergripande målet har varit att förvärva kunskap som skulle kunna 
förkorta handläggningstiden från ankomst till ställd diagnos och insatt 
behandling av patienter med stroke. Den förväntade kunskapsvinsten med 
denna studie har varit att få reda på huruvida ambulanssjuksköterskors 
befintliga kunskaper och erfarenhet räcker för att fatta adekvata beslut om 
akut DT-hjärna. 

Den första frågeställningen som de berörda personalkategorierna har haft 
att ta ställning till var om patienten bör genomgå en akut DT-hjärna. DT-
maskinen kallas ibland något raljerande för ”the tunnel of death”, vilket är 
ett uttryck för den låga övervakningsnivå och dåliga kontroll som vanligtvis 
föreligger när undersökningen genomförs. Denna risk har motiverat den 
andra frågeställning om huruvida medicinska åtgärder utförda av 
medicinläkare erfordras före transport till röntgenavdelning. Med 
medicinska åtgärder menas här alltså någon form av 
handläggning/intervention som patientens tillstånd kräver innan vidare 
transport til röntgen bedöms vara säker. Frågeställningarna har varit avsedda 
att besvaras med nuvarande kunskapsnivå hos berörda personalkategorier. 

Om ambulanssjuksköterskor skulle vara kapabla att fatta beslut om akut 
DT-hjärna måste man överväga hur mycket dessa potentiella tidsvinster och 
eventuella andra goda effekter (exempelvis mer engagerad 
ambulanspersonal) är värda. Författarens och handledarens uppfattning är att 
det torde vara viktigare att inte felaktigt remittera för många patienter än att 
felaktigt remittera för få. Detta då de patienter som inte identifieras som 
kandidater för akut DT-hjärna av ambulanspersonalen alltid bedöms av 
medicinläkaren som då får en ny chans att remittera patienten. Det kan inte 
anses vara försvarbart, varken organisatoriskt eller ekonomiskt, att alldeles 
för många DT-hjärnaundersökningar utförs i onödan då en sådan är 
resurskrävande och innebär att patienten exponeras för en inte obetydlig 
mängd röntgenstrålning (18). Motsatt finns en nedre gräns avseende 
volymen av ambulanspersonalen remitterade patienter för att en eventuell 
organisatorisk förändring ska vara motiverad att genomföra. Något som 
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också är viktigt är att veta att ambulanssjuksköterskor inte väljer att skicka 
patienter direkt till DT-hjärna som först kräver medicinska åtgärder och 
därför först rimligen borde ha handlagds av medicinläkare. 

Då ambulanssjuksköterskor i stort sett har samma formella kompetens i 
hela Sverige är resultaten intressanta på det nationella planet. Även om 
bemanningen i ambulanser varierar avsevärt i olika länder skulle 
kunskapsbidraget kunna vara intressant även internationellt. 

Sammanfattningsvis tror författarna att ambulanssjuksköterskorna redan i 
nuläget har kompetens och erfarenheter som eventuellt skulle kunna 
utnyttjas i högre grad. Hypotesen som prövades har därför formulerats på 
följande sätt: 
Ambulanssjuksköterskans bedömning av behovet av akut DT-hjärna och 
behovet av medicinska åtgärder före en eventuell akut DT-hjärna  
överensstämmer med medicinläkarens bedömning. 
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Metod 

Studien bygger på jämförelse av ambulanssjuksköterskans och 
medicinläkarens bedömningar. I det här avsnittet beskrivs huvudsakligen 
vilken grupp som har undersökts och hur, på vilket sätt data har samlats in 
och bearbetats såväl som vilken statistisk metod som har använts. 

Studiemetodik och undersökt population 
Studien är en prospektivt hypotesprövande icke-interventionsstudie där 
ambulanssjuksköterskan respektive medicinläkaren har fyllt i varsitt 
formulär för bedömning av respektive fall. Inblandade aktörer och deras 
funktioner listas i Tabell 7 för att sedan behandlas mer ingående i det 
efterföljande underavsnittet Datainsamling nedan. 

Tabell 7. De tre olika aktörerna och deras uppgifter i datainsamlingsprocessen. 

Aktör Funktion 

Ambulanssjuksköterskan 
 

Beslut om inklusion på basis av prehospital handläggning 
och ifyllnad av ambulansjuksköterskeformulär i samband 
med avlämning på akutmottagningen 

Medicinläkaren Ifyllnad av medicinläkareformulär på basis av första status 
på akutmottagningen 

Studieadministratören Inmatning av ifyllda data i databas. 

 
Urvalet har skett bland patienter som inkommit till akutmottagningen vid 
Akademiska sjukhuset med ambulans stationerad vid Uppsalastationen, som 
tillhör Ambulanssjukvården i Uppsala län. Akademiska sjukhuset och 
Ambulanssjukvården beskrivs närmare under rubriken Vårdkedjan i Uppsala 
på sidan 27. 

Datainsamling påbörjades den 13 oktober 2008. Inom ramen för denna 
uppsats ingår de fall som hade inkluderats till och med den 14 december 
2008. Datainsamling fortgår även efter detta datum för att uppnå 200 fall, det 
antal som satts för publikation i vetenskaplig tidskrift. 
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Kriterier för inklusion och exklusion 
Patienter har inkluderats av ambulanssjuksköterskor när ena eller båda 
inklusionskriterierna i Tabell 8 uppfyllts.  

Tabell 8. Kriterier för inklusion och exklusion. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Stroke/TIA-symptom Trauma 
Medvetandepåverkan Hjärtstopp 
 Ålder  <18 år 

 
Medvetandepåverkan har definierats som ett värde på GCS som understiger 
15. Stroke/TIA-symptom har definierats som talsvårigheter, känselrubbning, 
synrubbning och/eller förlamning i ansikte, ben och/eller arm. 
Inklusionskriterierna har valts för att undersöka en bred patientgrupp med 
mer eller mindre diffusa neurologiska symptom. Denna breda grupp är 
intressant då den till exempel inkluderar intoxikationer och 
meningoencefaliter som kan likna strokefall; för dessa är akut DT-hjärna 
generellt ej indicerad i akutskedet. På detta sätt har denna studie inte bara 
evaluerat ambulansjuksköterskans beslut om fall som korrekt skulle kunna 
skickas direkt till röntgen utan även beslut om fall som inte skulle kunna 
skickas direkt till röntgen. Hela tidsintervallet från ambulanspersonalens 
ankomst till patient till avlämning på akutmottagningen – benämnt 
ambulanshandläggningsintervall  – har legat till grund för inklusionen. Även 
de fall där symptomen gått i regress under handläggningen har inkluderats. 

I Tabell 8 ses även kriterierna för exklusion. Med trauma avses så pass 
allvarliga skador att det föranleder att patienten handläggs på kirurgisk eller 
ortopedisk mottagning. Samtliga fall som inte handlagts av medicinläkare 
har exkluderats. 

Datainsamling 
Information har primärt inhämtats via pappersformulär och för vissa 
kompletterande uppgifter har journalsystem använts. En 
formuläruppsättning har bestått av ett ambulanssjuksköterskeformulär och 
ett medicinläkareformulär. Varje formuläruppsättning har kodats med en 
unik identifikationskombination beståendes av fem tecken för enkel och 
effektiv hantering, inmatning och avidentifiering.   

Åtgärder för blindning mellan ifyllarna har vidtagits för att undvika bias. 
För det första har ambulanssjuksköterskans och medicinläkarens fysiskt 
skilts från varandra så att de inte ser vad den andra parten har fyllt i. För det 
andra finns i ambulanssjuksköterskans formulär en fråga som utrönar 
huruvida vederbörande varit i kontakt med läkare före avlämning; dessa fall 
har av studieadministratören senare exkluderats. 
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Ambulansjuksköterskeformuläret har utgjorts av ett första 
instruktionsblad och två efterföljande sidor med tio frågor att besvara. 
Medicinläkareformuläret har också det utgjorts av ett första instruktionsblad, 
efter det en sida med sex frågor. Medicinläkareformuläret har på det stora 
hela varit en avskalad kopia av ambulanssjuksköterskeformuläret för att i 
möjligaste mån minska ifyllnadsbördan för medicinläkarna. 

Ambulanssjuksköterskan 
Ambulanssjuksköterskan har fattat beslut om inklusion enligt de kriterier 
som är beskrivna i avsnittet Kriterier för inklusion och exklusion ovan. 
Ambulanssjuksköterskan har vid inklusion fyllt i 
ambulansjuksköterkseformuläret (Bilaga 6) i samband med avlämningen på 
akutmottagningen varvid ett medicinläkareformulär lämnats till mottagande 
medicinläkare. Med avlämning avses den tidpunkten då patienten är urlastad 
ur ambulansen och har transporterats in till triagerummet på 
akutmottagningen. Denna tidpunkt har valts för att intervallet mellan 
ambulanssjuksköterskans och medicinläkarens bedömning skall vara så liten 
som möjligt. 

För att påkalla studieadministratörens uppmärksamhet har 
ambulanssjuksköterskan sedan tryckt på en knapp på akutmottagningen för 
att underrätta studieadministratören via SMS, detta beskrivs mer ingående 
under rubriken Studieadministratören nedan. 

Medicinläkaren 
Medicinläkaren har instruerats att fylla i det av ambulanssjuksköterskor 
tilldelade medicinläkareformuläret (Bilaga 7) på basis av det första status 
som genomförts på akutmottagningen. För att garantera en lägsta nivå på den 
medicinska kompetensen hos medicinläkare har medicinläkare som inte varit 
färdiga specialister instruerats att stämma av svaren som fyllts i med sin 
bakjour. Bakjouren på Akademiska utgörs alltid av en internmedicinsk 
specialist. 

Till följd av bakjoursavstämningen har inklusionen begränsats till att pågå 
mellan klockan 08.00-21.00 under veckans alla dagar. I annat fall hade 
bakjouren behövt störas nattetid vilket inte har varit möjligt. 

Studieadministratören 
Med studieadministratör avses rapportförfattaren eller någon av de fyra 
handledarna. Studieadministratören har på basis av 
formuläridentifikationskombinationen parat ihop respektive 
ambulanssjuksköterskeformulär med medicinläkareformulär. Via Microsoft 
Remote Desktop Connection har data anropats och matats in i en Microsoft 
Access-databas som fysiskt befunnits på en extern server. Flera 
egenprogrammerade algoritmer i databasen har sedan behandlat och graderat 
inmatade data, variabler och definitioner ses i Tabell 9 och Tabell 10. 
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Graderingen har legat till grund för vilka fall som har behandlats vid den 
statistiska analysen. Även olika rapporter har utifrån graderingen genererats 
via ett webbgränssnitt. En rapport har visat status för ej påträffade formulär 
och tveksamt ifyllda fall som har behövt diskuteras med andra 
studieadministratörer. Med en annan rapport har antalet korrekt inkluderade 
fall monitorerats. 

Under den första tiden av studien har problem med att få mottagande 
medicinläkare att fylla i medicinläkareformuläret förekommit. Betydande 
insatser har under denna första tid krävts för att informera, förtydliga och få 
tag i formulär som hade förkommit. För att specifikt kunna hantera detta 
uppföljningsarbete har en SMS-lösning uppbyggd av en Microsoft Visual 
Basic.NET-applikation utvecklats. Ambulanssjuksköterskan har sedan 
instruerats att trycka på en knapp på akutmottagningen vid inklusionen av ett 
fall. En eller flera av studieadministratörena har då delgivits denna 
information med ett SMS-meddelande. 

I de fall där känd tid mellan avlämning på akutmottagning och ifyllnad av 
medicinläkareformulär har överstigit 48 h har exklusion skett. 

Information 
Alla ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare har informerats både 
muntligt på morgonmöten och skriftligt med ett pm som distribuerats via e-
post. De har även fått fylla i ett testformulär med ett konstruerat fall för att 
bekanta sig med formuläret och lära sig ifyllandeproceduren. Första sidan i 
ambulanssjuksköterskeformuläret har som ovan angivits bestått av 
instruktioner som har gjort formuläret självförklarande. Löpande feedback 
om hur inklusionen fortgått har delgivits personalen. 

Samtliga medicinjouräkare har informerats skriftligt med ett pm som gått 
ut via e-post och anslagits på akutmottagningen i medicinläkarnas olika rum. 
Ett flertal har även informerats muntligt på avdelningsmöten. Omsättningen 
av medicinläkare är hög på akutmottagningen vilket har gjort det till en 
utmaning att alltid hålla samtliga adekvat informerade. Första sidan i 
medicinläkareformuläret har som ovan angivits bestått av instruktioner som 
har gjort formuläret självförklarande. Som komplement till detta har 
studieadministratörerna i möjligaste mån funnits till hand på 
akutmottagningen för att stimulera till ifyllnad, förtydliga budskapet och 
besvara de frågor som uppkommit. 

Studiens namn är något långt och intrikat varför en kortare akronym av 
studiens namn på engelska använts vid lanseringen, nämligen Paramedics 
Request for Acute Computed Tomography (PRACT). En logotyp för 
konceptet har designats (se Figur 2). 

 



 37

 
Figur 2. Studiens logotyp. 

Bortfallsanalys 
En bortfallsanalys var planerad att genomföras avseende en 
fyraveckorsperiod då samtliga akuta DT-hjärnaremisser från medicinakuten 
skulle granskas. Planen var att ta reda på hur många av de fall som kommit 
till akutmottagningen med ambulans och sedan remitterats till akut 
DT-hjärna som rimligtvis borde ha inkluderats enligt fastställda kriterier. 
Denna siffra skulle sedan ha jämförts med den faktiska inklusionssiffran, för 
att grovt sett utröna hur hög inklusionsgraden var. Då erforderlig data ej har 
erhållits från röntgen före projektets deadline har bortfallsanalysen ej varit 
möjlig att genomföra. 

Beskrivning av variabler och definitioner 
Detta underavsnitt listar och beskriver de viktigaste av de variabler (Tabell 
9) och definitioner (Tabell 10) som använts. Variablerna har hämtats ur 
ambulanssjuksköterskeformuläret (Bilaga 6), medicinläkareformuläret 
(Bilaga 7) och Ambulansorganisationens och Akademiska sjukhusets 
journalsystem. 

Alla variabler i ambulanssjuksköterskeformuläret och medicinläkare-
formuläret har inte redovisats här och kommer heller inte att analyseras. Till 
exempel frågan om vilka åtgärder ambulanssjuksköterskan respektive 
medicinläkare anser krävs innan patienten på ett säkert sätt kan skickas till 
röntgen har primärt medtagits i formuläret för att stimulera ifyllarna att tänka 
till en gång extra vid ifyllnad av stabilitetsparametern för att om möjligt 
undvika att det sker slentrianmässigt. 
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Tabell 9. Beskrivning av variabler. 

Variabel Skaltyp Beskrivning 

Ålder Kvot Anges i år med en noggrannhet på två 
decimaler. Kalkyleras genom att dividera 
antalet dagar mellan födelsedatum och 
insjuknande-datum med 365,25. 
Födelsedatum approximeras av 
avidentiferingsskäl till den femtonde i 
patientens födelsemånad. 

Kön Nominal Man eller kvinna. 

Ambulansprioritet Ordinal Ett, två eller tre. Anger vilken prioritet 
patienten haft under ambulanstransporten 
till akutmottagningen. Prio ett = 
livshotande, prio två = allvarligt, prio tre = 
mindre allvarligt (42).  

Inklusionskriterium Nominal Stroke/TIA-symptom, medvetandepåverkan 
(GCS <15) eller en kombination av dessa 
två. 

Tid från avlämning till första 
status 

Kvot Anger tiden i hela minuter från avlämningen 
av ambulanspersonal på akutmottagning till 
första status av läkare på akutmottagningen. 

Trombolysprotokoll Nominal Ja eller nej. Anger om något av 
trombolysprotokollen Rädda hjärnan eller 
Rädda hjärnan plus har initierats på 
akutmottagningen 

Ambulanssjuksköterska: Stabil Nominal Ja eller nej. Besvarar frågan i 
ambulanssjuksköterskeformuläret: Anser du 
att patienten skulle kunna gå direkt till 
röntgen under övervakning av sjuksköterska 
utan föregående insatser/stabiliserande 
åtgärder av läkare? 

Medicinläkare: Stabil Nominal Ja eller nej. Besvarar frågan i 
medicinläkareformuläret: Anser du att 
patienten skulle kunna gå direkt till röntgen 
under övervakning av sjuksköterska utan 
föregående insatser/stabiliserande åtgärder 
av läkare? 

Ambulanssjuksköterska: Akut DT-
hjärna 

Nominal Ja eller nej. Besvarar frågan i 
ambulanssjuksköterskeformuläret: Anser du 
att patienten bör genomgå en akut DT-
hjärna? 

Medicinläkare: Akut DT-hjärna Nominal Ja eller nej. Besvarar frågan i 
medicinläkareformuläret: Anser du att 
patienten bör genomgå en akut DT-hjärna? 

Tabell 10. Beskrivning av definitioner. 

Definition Beskrivning 

Akut DT-hjärna Prioriteringsgrad för DT-hjärna som enligt 
definitionen önskas få utförd ”akut” vilket 
kan betyda allt från direkt upp till 24 timmar. 
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Statistik 
Inledningsvis har deskriptiv statistik använts för att beskriva de undersökta 
fallen. Variablerna på kvotskalan (Ålder och Tid från avlämning till första 
status) har analyserats med avseende på normalfördelning medelst 
snedfördelning, kurtosis och grafisk tolkning.  

Vid valet av analytisk statistikmetod har statistiker på Uppsala Clinical 
Research Center rådfrågats. Kappaanalys har nyttjats vid jämförelsen mellan 
de bedömningar som ambulanssjuksköterskor och medicinläkare har gjort. 
Vid Kappaanalys fås en kappakoefficinent (κ) i intervallet [-1, 1] som anger 
graden av samstämmighet med hänsyn tagen till den samstämmighet som 
kan förväntas av endast slumpen. κ<0 anger sämre samstämmighet än vad 
som kunde förväntas vid ett slumpmässigt utfall, κ=0 i linje med ett 
slumpmässigt utfall och κ>0 bättre samstämmighet än ett slumpmässigt 
utfall. Vid tolkning av κ anses graden av överensstämmelse i intervallen 
≤0,20 som dålig, 0,21–0,40 som svag, 0,41–0,60 som moderat, 0,61–0,80 
som bra och >0,80 som mycket bra . Med utgångspunkt ur denna gradering 
har κ≥0,41 bestämts verifiera den uppställda hypotesen och κ<0,40 bestämts 
falsifiera den uppställda hypotesen (43). En κ kommer att erhållas för 
stabilitetsjämförelsen och en annan κ för akut DT-hjärnajämförelsen. 

Standardfelet för kappakoefficienten har utvecklats och många 
datorprogram presenterar ett värde för detta. Värdet används sedan för att 
räkna fram ett p-värde. Ett sådant p-värde är av ringa intresse på grund av att 
en noll-hypotes inte är tillämpbar vid denna frågeställning då man förutsätter 
ett samband mellan bedömarna. Det går följaktligen inte att göra tillförlitliga 
power-beräkningar vid denna typ av statistik. För att få ett begrepp om hur 
stort sample som krävs har andra studier som använt sig av kappastatistik 
studerats. Med utgångspunkt ur detta har målvärdet för antalet fall satts till 
200 för publikation i vetenskaplig tidskrift och för denna uppsats till 50. 

Etikprövning 
Efter ansökan till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har följande 
beslut (Ups. 08-239) fattats: 

 
Forskningsprojeket avser enligt ansökan inte sådan forskning som enligt 3-4 
§§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) kräver godkännande. 

 
Ett rådgivande yttrande har lämnats med några synpunkter på informationen 
som gått ut till ambulanssjuksköterskor och medicinläkare. 
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Resultat 

Under 62 studiedagar har totalt 67 godkända fall inkluderats och fyllts i 
adekvat av både ambulanssjuksköterskor och medicinläkare. 
Ambulanssjuksköterskorna med något enstaka undantag fyllt i formulären 
riktigt, noterbart är dock att 13 medicinläkareformulär som rimligtvis borde 
ha fyllts i inte har blivit ifyllda. För den intresserade läsaren redogörs i 
Bilaga 8 för gradering av ifyllda formulär och i Bilaga 9 för utfallet av 
datainsamlingen i detalj på basis av graderingarna i Bilaga 8. 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis den undersökta gruppen med 
deskriptiv statistik och därefter bedömningarna med jämförande analytisk 
statistik.  

Deskriptiv statistik 
I Tabell 11 redogörs för utfallet av de viktigaste variablerna. Variablerna på 
kvotskalan (Ålder och Tid från avlämning till första status) är ej 
normalfördelade varför dessa presenteras med median samt 25e och 75e 
percentil. Variablerna Ålder och Tid från avlämning till första status 
illustreras i Figur 3 respektive Figur 4. 

Tabell 11. Egenskaper hos inkluderade fall (n=67). 

Variabel  

Ålder (år), median (25e-percentil–75e-percentil) 77 (64–86) 

Kvinnor, n (%) 30 (45 %) 

Inklusionskriterium: 
Endast stroke/TIA-symptom, n (%) 
Endast medvetandepåverkan, n (%) 

Stroke/TIA-symptom och medvetandepåverkan, n (%) 

 
32 (48 %) 
21 (31 %) 
14 (21 %) 

Ambulansprioritet: 
Ett, n (%) 
Två, n (%) 
Tre, n (%) 

 
26 (39 %) 
40 (60 %) 
1 (1,5 %) 

Tid från avlämning på akutmottagning till första status av 
medicinläkare (min) ‡, median (25e-percentil–75e-percentil) 

30 (15–90) 

Trombolysprotokoll finns 9 (13 %) 

TIA = Transitorisk Ischemisk Attack 
‡ n=53 
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Figur 3. Box and whiskers plot: Ålder (n=67). Whiskers anger min- respektive 
maxvärde. 
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Figur 4. Box and whiskers plot: Tid från avlämning till första status (n=53). 
Whiskers anger min- respektive maxvärde (undantaget outliers), ringar anger 
outliers och stjärnan extrem outlier. 

Analytisk statistik 
I detta underavsnitt behandlas resultatet av de kappaanalyser som gjorts; 
inledningsvis redogör Tabell 12 för κ i respektive grupp. Under efterföljande 
delavsnitt behandlas sedan varje grupp i detalj med de korstabeller som legat 
till grund för kappaanalyserna. 

Tabell 12. Kappakoefficienter i olika grupper. 

Grupp n 
κ avseende  
stabilitet 

κ avseende  
akut DT-hjärna 

Samtliga fall oberoende av inklusionskriterium 67 0,19 0,32 

Stroke/TIA-fall utan metvetandepåverkan 32 0,14 0,14 
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Samtliga fall oberoende av inklusionskriterium 
Samtliga fall oberoende av inklusionskriterium redovisas avseende 
stabilitetsbedömning och akut DT-hjärnabedömning i Tabell 13 och Tabell 
14. Avseende stabilitetsbedömningen ges av Tabell 13 att de olika 
yrkeskategorierna i 22 (33 %) av fallen inte har varit överens och att i 16 
(24 %) av fallen har ambulanssjuksköterskan ansett patienten vara stabil men 
medicinläkaren inte. 

Tabell 13. Korstabell för stabilitetsbedömning av samtliga fall oberoende av 
inklusionskriterium (Ambulanssjuksköterska: Stabil? kontra Medicinläkare: Stabil?) 
(n=67). 

Medicinläkare: 
Stabil? 

Nej Ja Totalt 
Nej 7 6 13 

Ambulanssjuksköterska: 
Ja 16 38 54 

 Totalt 23 44 67 

 
Avseende akut DT-hjärnabedömningen ges av Tabell 14 att de olika 
yrkeskategorierna i 16 (24%) av fallen inte har varit överens och att i 10 
(15 %) av fallen har ambulanssjuksköterskan ansett att patienten skulle 
genomgå en akut DT-hjärnaundersökning men medicinläkaren inte. 

Tabell 14. Korstabell för akut DT-hjärnabedömning av samtliga fall oberoende av 
inklusionskriterium (Ambulanssjuksköterska: Akut DT-hjärna kontra 
Medicinläkare: Akut DT-hjärna) (n=67). 

Medicinläkare: 
Akut DT-hjärna? 

Nej Ja Totalt 
Nej 7 6 13 

Ambulanssjuksköterska: 
Ja 10 44 54 

 Totalt 17 50 67 
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Stroke/TIA-fall utan medvetandepåverkan 
Stroke/TIA-fall utan medvetandepåverkan redovisas avseende 
stabilitetsbedömning och akut DT-hjärnabedömning i Tabell 15 respektive 
Tabell 16. Antalet individer i denna subgruppsanalys är relativt få varför 
resultaten ska tolkas med försiktighet. 

Tabell 15. Korstabell för stabilitetsbedömning av Stroke/TIA-fall utan 
medvetandepåverkan (Ambulanssjuksköterska: Stabil? kontra Medicinläkare: 
Stabil?) (n=32). 

Medicinläkare: 
Stabil? 

Nej Ja Totalt 
Nej 1 1 2 

Ambulanssjuksköterska: 
Ja 6 24 30 

 Totalt 7 25 32 

 

Tabell 16. Korstabell för akut DT-hjärnabedömning av Stroke/TIA-fall utan 
medvetandepåverkan (Ambulanssjuksköterska: Akut DT-hjärna? kontra 
Medicinläkare: Akut DT-hjärna?) (n=32). 

Medicinläkare: 
Akut DT-hjärna? 

Nej Ja Totalt 
 Nej 1 3 4 

Ambulanssjuksköterska: Ja 3 25 28 
 Totalt 4 28 32 
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Diskussion 

 
Beträffande frågeställningen om behov av akut DT-hjärna är 
överensstämmelsen svag och avseende frågan om säkerhet är 
överensstämmelsen dålig varför resultaten inte kan verifiera den uppställda 
hypotesen. Resultatet antyder att ambulansjuksköterskor med nuvarande 
utbildnings- och kompetensnivå inte på ett korrekt och säkert sätt kan ersätta 
medicinläkare som beslutsfattare avseende akut DT-hjärna för 
trombolyskandidater. Att införa ett ”fast track” för trombolyskandidater har 
potential att minska tiden från sjukhusankomst till insatt behandling och 
därmed indirekt minska morbiditet och mortalitet (4). Författarna anser att 
diskrepansen mellan de två yrkeskategorierna är för stor för att i klinsk 
praxis utan direktiv och utbildning låta ambulanssjuksköterskor fatta 
självständiga beslut i den aktuella frågan. Ambulanssjuksköterskors 
informella kompetens på gruppnivå kan ha överskattats av författarna.  

På andra platser i Sverige (Örebro och Göteborg) använder man sig redan 
nu i klinisk praxis av ”fast track” för trombolyskandidater. Till skillnad från 
upplägget i vår studie har genomförandet skett med väl specificerade riktlin-
jer. Vad vi känner till har inte någon säkerhetsstudie genomförts tidigare. 
Vår studie skulle kunna ha viss betydelse för detta, men man bör först av-
vakta resultatet av samtliga 200 fall. 

Vad beror då bristen på samstämmighet på? Denna fråga saknar givet svar 
varför vi inom ramen för denna studie endast kan spekulera kring tänkbara 
orsaker. För det första har medicinläkaren, till skillnad från ambulanssjuk-
sköterskan, utbildning och erfarenhet avseende DT-beslutet. Dessutom har 
medicinläkaren inhospitalt vanligen tillgång till mer information, exempelvis 
i form av gamla journaluppgifter och provsvar. Vidare utgör 
tidsfördröjningen (median 30 minuter) mellan bedömningnarna av 
ambulanssjuksköterskor och medicinläkare en potentiell svaghet i och med 
att patientens tillstånd under denna tid kan ha förändrats. Fördröjningen i vår 
studie kan sättas i relation till en annan studie där ambulanspersonalens (eng. 
paramedics) bedömning jämfördes med strokeläkares. I denna rapporterades 
en mediantid på 1,5 dygn mellan bedömningarna (44). Noterbart i detta 
sammanhang är att ambulanspersonalen men inte medicinläkarna i 24 % av 
fallen anser att patienterna är tillräckligt stabila för att åka direkt till röntgen 
utan stabiliserande åtgärder utförda av läkare. Detta skulle förutom 
tidsfördröjningen möjligen kunna förklaras av att [1] 
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ambulanssjuksköterskor inte på ett adekvat sätt kan bedöma risker, [2] 
medicinläkare är omotiverat försiktiga eller [3] medicinläkare känner 
motvilja inför att tänka utanför gängse rutiner och delegera en typisk 
läkaruppgift till en yrkeskategori med lägre utbildningsnivå. 

Medicinläkares bedömning på akutmottagningen har i studien behandlats 
som ”facit”. Om studien hade visat på acceptabel samstämmighet torde inte 
säkerhetsnivån för patienterna vid en implementering av ett ”fast track” bli 
sämre än vad den är i nuvarande klinisk praxis. Givetvis bör det diskuteras i 
vilken grad medicinläkare alltid fattar rätt beslut, att undersöka detta ligger 
dock utanför ramen för detta självständiga arbete. Alternativet att istället låta 
en expertkommitté eftergranska journaluppgifter så att dessa utgör ”facit” 
har övervägts men medvetet valts bort då författarnas bedömning är att retro-
spektiv journalgranskning aldrig ger samma bild som den direkta kliniska 
handläggningen. Även i andra studier där man har utvärderat den prehospita-
la kompetensen har man använt specialistläkare som ”facit” (44, 45). 

Vad krävs då för att uppnå bättre samstämmighet? Författarna anser att 
svaret på denna fråga är utbildning och väl specificerade riktlinjer. Där den-
na studie slutar finns förutsättningar för en uppföljande studie inför vilken 
utbildning föranstaltas och riktlinjer specificeras. 

En jämförelse mellan olika subgrupper antyder att överensstämmelsen var 
sämst hos medvetandepåverkade patienter med samtida stroke/TIA-symptom 
med reservation för att antalet individer i denna grupp var få. Om detta 
kvarstår även med 200 fall utgör det värdefull information vid en eventuell 
implementering då riktlinjer ska tas fram. Medvetandepåverkan över en viss 
nivå bör då utgöra kontraindikation för att gå direkt till röntgenavdelning. 

Flera svagheter med studien har identifierats vilka behandlas i detta 
stycke. För det första utgör antalet inkluderade patienter endast en tredjedel 
av målantalet om 200 stycken. Detta gör att resultaten skall tolkas med 
försiktighet, i synnerhet subgruppsanalyserna. För det andra föreligger ett 
inklusionsbortfall då det har varit upp till ambulanspersonalen att komma 
ihåg att inkludera patienter. Någon bortfallsanalys avseende inklusionen har 
inte rymts inom detta självständiga arbete, men kommer att genomföras inför 
publicering i vetenskaplig tidskrift när datainsamlingen av samtliga 200 fall 
är slutförd. För det tredje har bortfallet i form av formulär som inte fyllts i av 
medicinläkare varit betydande, ytterligare 13 stycken borde under 
studieperioden ha fyllts i. Det är oklart om detta bortfall påverkat resultatet i 
den ena eller andra riktningen. Avslutningsvis har det varit svårt att komma 
ut med information om studien till samtliga medicinläkare. Detta belyser 
svårigheten med att bedriva klinisk forskning i akutsjukvårdsmiljö med 
många personer inblandade. 
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Min del 

Detta avsnitt preciserar min roll i projektet för att konkretisera vad jag 
faktiskt har gjort. 

Före detta projekt har jag tillsammans med Erik Lundström och Hans 
Blomberg genomfört en pilotstudie som har presenterats i form av ett 
självständigt arbete på 7,5 hp. Utifrån detta har jag varit med och genererat 
det embryo som till slut har utvecklats till denna uppsats. 

Jag har aktivt deltagit i planeringen av studien och författat 
forskningsplanen på basis av idéer och åsikter från hela forskningsgruppen. 
Vidare har jag tillsammans med mina handledare utarbetat och författat 
ansökan till den etiska kommittén. Fortsättningsvis har jag innan 
datainsamlingen hade påbörjats självständigt designat och tryckt upp de 
formulär som har använts, på egen hand illustrerat en logotyp och 
tillsammans med mina handledare utbildat personal primärt genom att 
planera och genomföra föreläsningar. 

Avseende datainsamlingen har jag självständigt utformat den databas och 
programmerat det inmatningsgränssnitt som har använts. Jag har på egen 
hand även utvecklat SMS-tjänsten för notifiering om nyregistrerade 
patienter. Under de första sex veckorna av datainsamlingsperioden har jag 
skött hopsamling och inmatning av data samtidigt som jag informerat 
ambulanspersonal och medicinläkare som inte tidigare fått del av budskapet. 

Jag har själv extraherat all data ur databasen och sedan aktivt deltagit vid 
den statistiska analysen med hjälp av statistikprogram. Denna uppsats har jag 
självständigt författat med primärt stöd av min huvudhandledare Erik 
Lundström. Tillsammans med Erik och mina andra handledare har jag också 
gjort en poster som kommer att har presenterats på European Stroke 
Conference 2009 i Stockholm (se Bilaga 10).  

SMS-lösningen har utgjort en spin-off-effekt av studien då idén anammats 
av den stora internationella strokestudien IST-3.  
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Tack till 

Jag vill med detta avsnitt uttrycka min tacksamhet till ett antal personer som 
på olika sätt varit involverade i detta projekt. Inledningsvis vill jag tacka min 
huvudhandledare Erik Lundström för ständig uppmuntran och ditt stora 
tålamod och min handledare Hans Blomberg för närmast outtömligt lugn att 
för att du alltid tar dig tid. Vidare min handledare Jakob Johansson för 
otroligt driv och din förmåga att alltid hålla modet uppe och min handledare 
Henrik Toss för stor öppenhet och ödmjukhet inför gruppens idéer. 

Fortsättningsvis vill jag tacka ledning och personal på ambulansen i 
Uppsala län för fenomenalt samarbete från början till slut. Avslutningsvis 
vill jag även tacka medicinläkare, ledning och övrig inblandad personal på 
akutmottagningen – till slut klarade vi det! 
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Bilaga 1: Utdrag ur Svenskt index för 
akutmedicinsk larmmottagning om stroke 
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Bilaga 2: Strokeprotokoll som används vid 
ambulanssjukvården i Uppsala län 
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Bilaga 3: Checklista vid trombolysbehandling 
enligt protokollet Rädda hjärnan 
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Bilaga 4: Reaction level scale 85 (RLS-85) 

 
 

Nivå Beskrivning 

1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad. 

2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal, enstaka rop, beröring. 

3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering som upprepade tillrop, 
ruskning, smärtstimulering.  
(Definition av kontaktbarhet: 
Personen kan något av: 
• tala enstaka ord 
• ge blickkontakt eller följa med blicken 
• lyda uppmaning 
• avvärja smärta.) 

4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta. 

5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta. 

6 Medvetslös. Stereotyp böj rörelse vid smärta. 

7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta. 

8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion. 



 55

Bilaga 5: Glasgow coma scale (GCS) 

Ögonöppning 

Poäng Beskrivning 

4 Ögonen hålls spontant öppna. 

3 Ögonen öppnas vid tilltal. 

2 Ögonen öppnas efter smärtstimulering. 

1 Ingen ögonöppning vid smärtstimulering. 

Svar på tilltal 

Poäng Beskrivning 

5 Patienten är fullt orienterad. 

4 Desorienterad/konfusionell. 

3 Reagerar på tilltal med enstaka ord. 

2 Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud. 

1 Ingen reaktion på tilltal. 

Motorisk reaktion 

Poäng Beskrivning 

6 Patienten åtlyder uppmaning adekvat. 

5 Patienten reagerar "lokaliserande" vid supraorbital smärtstimulering, dvs. gör avvär-
jande rörelse mot stimuleringsstället. 

4 Patienten drar undan armen vid smärtstimulering av fingernagelbädd. 

3 Patienten reagerar med armbågsflexion vid smärtstimulering på fingernagelbädd. 

2 Patienten reagerar med armbågsextension vid ovannämnda smärtstimulering (med 
samtidig kraftig plantarflexion av fotlederna) . 

1 Ingen reaktion vid smärtstimulering. 
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Bilaga 6: Ambulanssjuksköterskeformulär 
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Bilaga 7: Medicinläkareformulär 
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Bilaga 8: Gradering av formulär 

Definition Beskrivning‡ 

Godkänt ifyllt ambulanssjuksköterske-
formulär 

Kräver att variablerna personnummer3, 
inklusionskriterium5, stabilitetsbedömning8 
och bedömning av behov av akut DT-
hjärna10 och huruvida information erhållits 
från läkare före avlämning12 är adekvat 
ifyllda. 

Fullständigt ifyllt 
ambulanssjuksköterskeformulär 

Förutom kraven för godkänt ifyllt 
ambulanssjuksköterskeformulär krävs att 
variablerna GCS6 (om tillämpligt), 
avlämningstid7, åtgärder vid behov av 
stabilisering 9 (om tillämpligt) och 
motivering om ej behov av akut DT-hjärna12 
(om tillämpligt) är adekvat ifyllda. 

Godkänt ifyllt medicinläkareformulär Kräver att variablerna personnummer1, 
stabilitetsbedömning3 och bedömning av 
behov av akut DT-hjärna5 är adekvat ifyllda. 

Fullständigt ifyllt medicinläkareformulär Förutom kraven för godkänt ifyllt 
medicinläkareformulär krävs att variablerna 
avlämningstid7 och åtgärder vid behov av 
stabilisering 9 (om tillämpligt) är adekvat 
ifyllda. 

Godkänt ifylld formuläruppsättning Kräver minst godkända 
ambulanssjuksköterskeformulär och 
medicinläkareformulär. Dessutom måste 
personnummer överensstämma och inget 
skäl för exklusion får föreligga. 

Fullständigt ifylld formuläruppsättning Förutom kraven för godkänd ifylld 
formuläruppsättning krävs att både 
ambulanssjuksköterskeformulär och 
medicinläkareformulär är fullständigt ifyllda. 

Ej godkänt formulär Formulär som inte når upp till godkänt-
kriterierna. 

Ej ifyllt formulär Formulär som har återfunnits men då ej varit 
ifyllt. 

Saknat formulär Formulär som ej har återfunnits. 

Exkluderat formulär Formulär som av någon anledning plockats 
bort, till exempel på grund av att 
studieadministratören vet att mer än 48 
timmar förflutit från avlämning av patienten 
på akutmottagningen till att formuläret 
faktiskt fyllts i eller att patienten handlagts 
på kirurgakuten. 

‡Fotnotssiffrorna i beskrivningarna hänvisar till formulärfrågorna i Bilaga 6 och Bilaga 7. 
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Bilaga 9: Detaljerat utfall av datainsamling 

Siffrorna i tabellen nedan bygger på formulärklassifikationerna i Bilaga 8. 
 

Parameter  

I Ambulanssjuksköterskeformulär  

Ifyllda totalt, n 
Varav godkända, n 

Varav fullständiga, n 
Varav ej godkända, n 

94 
92 

89 
2 

Saknade eller ej ifyllda, n 0 

II Medicinläkareformulär  

Som rimligtvis borde ha fyllts i‡, n  88 

Ifyllda totalt, n 
Varav godkända, n 

Varav fullständiga, n 
Varav ej godkända, n 

75 
72 

66 
3 

Saknade eller ej ifyllda, n 19 

Formuläruppsättning (kombination av I och II)  

Godkända, n 
Varav fullständiga, n 

67 
60 

Ej godkända, n 2 

Exkluderade, n 7 
‡Denna siffra justerar för fall som felaktigt inkluderats av ambulanssjuksköterskor; till 
exempel då inklusion skett under natten. 
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Bilaga 10: Poster EuroStroke 2009 
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