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Abstract

Background. Thrombolysis is the only sanctioned acute treatment in stroke. It is essential that

treatment is initiated as soon as possible in order for the patient to have an adequate chance of

improvement. The time between hospital arrival and the commencement of thrombolysis

(door-to-needle) at Uppsala University Hospital has been well above the average in Sweden.

Therefore a reorganisation of the Emergence room (ER)-routines for stroke patients was

conducted in September 2010. The new routines aimed to minimise door-to-needle and were

based on the principles of lean.

Objective. To asses whether the new routines led to a decrease in door-to-needle, and to

evaluate if increased efficacy led to more patients being candidates for thrombolysis.

Methods. Between 1:st September and 31:st December, 20 patients receiving thrombolysis

according to the new routines were included. The retrospective control-group consisted of all

the patients receiving thrombolysis in Uppsala 2009 (n=33). Data was collected from the Safe

implementation of treatments in stroke (SITS)-registry and the patients’ individual time charts at

the ER.

Results. The door-to-needle mediantime was decreased from 107 min to 66 min (p <0.001). The

number of patients receiving thrombolysis increased from 33 patients in 2009 to 53 patients in

2010.

Conclusion. The new Lean-routines reduced door-to-needle and increased the number of

strokepatients receiving thrombolysis as well. The study was limited due to the small number of

patients included. Studies that have a more extensive observationperiod are needed to verify

these results.
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Inledning

Årligen drabbas ca 30 000 personer i Sverige av stroke. Trombolysbehandling är den idag enda

indicerade akutbehandling för ischemisk stroke [1-2].  När en patient drabbas av emboli eller

trombos uppstår snabbt ischemi och nekros i hjärnvävnaden eftersom där inte finns samma

förutsättningar för anaerob metabolism som i många andra vävnader. För varje minut som går

dör 2 miljoner nervceller [3]. Efter en timme har hjärnan genomgått 3,5 års naturligt åldrande

[3]. Hjärnvävnadens känslighet avspeglas i att prognosen för stroke-patienter är bättre ju

tidigare behandlingen kan administreras [3-5].
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Diagram 1. Visar, uppdelat mellan könen,  andelen trombolyserade av alla som insjuknat i stroke de senaste åren.

Källa: Rik-Stroke årsrapport 2009 [2]

I Sverige säger de nationella riktlinjerna att trombolys måste påbörjas inom 4,5 timme [6].

Tidigare behandlingen medför större chans till förbättring för patienten. För 100 patienter som

insjuknar i stroke innebär varje 10 min försening att NNT (number needed to treat) ökar med

med 1 [7]. Detta illustreras även av att NNT = 14 om behandling inom 270 min respektive 7 om

behandling inom 180 min [8]. Om behandling inom 90 min är NNS = 3 (dessa värden visar NNT

för mRs 0-1  3 månader efter trombolys)[8]. Enligt socialstyrelsens rekommendation skall varje

minuts fördröjning undvikas om patienten är kandidat för trombolys [9].
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Trombolysbehandling innebär att man ger en intravenös infusion av rekombinant vävnads-

plasminogen aktivator (eng recombinant tissue plasminogen activator (rT-PA)) först som

bolusdos och sedan kontinuerlig infusion inneliggande på en avdelning tills fulldos givits. Den

största risken med behandlingen är blödningar. Intracerebrala blödningar kan leda till

progredierande neurologisk funktionsnedsättning eller döden och är en fruktad komplikation

vid trombolys. En viktig del i trombolysbehandlingen är att identifiera de förutsättningar,

framför allt tidpunkten, då behandlingen har god effekt med minst risk för komplikationer. En

finsk studie [10] visade att förbättrade rutiner och framför allt installation av en datortomograf

på akuten kan minska handläggningstiden med 38 min samt att antalet trombolyser näst intill

fem-dubblades efter omorganisationen.

En studie från Korea [11] visade att ett ”in hospital alert system” som automatiskt verkställde

sökningar och larmade att en trombolyskandidat var på ingående, minskade

handläggningstiden, från att patienten anlände till att trombolys startades, med 15 min.
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Diagram 2. Number needed to treat (NNT) baserat på modified Rankin scale (mRs) [12] 3 månader efter

trombolys. Tiderna anger under vilket tidsintervall efter symtomdebut som behandlingen administrerades. Data

beräknade från figure 4 [8]

Akademiska sjukhuset har tidigare haft en alltför lång handläggningstid av

trombolyspatienterna, och legat långt över riksgenomsnittet. När en patient anländer med

ambulans skall patienten bland annat genomgå provtagning, vägning, neurologisk bedömning

samt en DT (datortomografi)-hjärna för att utesluta blödning innan behandling med rt-PA kan

påbörjas (för mer information se appendix 1).



6

Diagram 3. Visar mediantiden från ankomst till sjukhuset till trombolys påbörjas (door to needle). För

Akademiska sjuhuset respektive Sverige. Källa: Riks-Stroke.

Dessa moment har tagit alltför lång tid och under hösten 2010 omarbetades

handläggningsrutinerna för strokepatienter på Akademiska sjukhuset enl Lean-principen

(appendix 1). Målet var att eliminera onödiga tidsmoment samt att minska tidsrummet mellan

de nödvändiga vårdåtgärderna.

Dessa frågor var de som jag i projektarbetet skulle söka svar på:

- Hur har denna målsättning fallit ut?

- Har de nya rutinerna inneburit bibehållen patientsäkerhet?

- Har fler patienter blivit aktuella för trombolys till följd av snabbare handläggningstider?

 - Har kvalitetssäkerhetsarbetet förbättrats?
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Metod och patientmaterial

Denna kohortstudie baserades på data från nationella register och lokala patientdata. De

patienter som inkluderades till Lean-gruppen (LG) uppfyllde följande kriterier:

- erhöll trombolysbehandling på indikation akut ischemisk stroke från och med den 1 september

2010 till och med den 31 december 2010

-boende  i upptagningsområdet för Akademiska sjukhuset.

Data inhämtade jag via rapportblad från akuten, patientjournalsystemet på Akademiska

sjukhuset (Cosmic) samt data från Safe implementation of treatmens in stroke (SITS)-registret.

Kontrollgruppen (KG) utgjordes av patienter som erhållit trombolys från den 1 januari till den 31

december 2009 på Akademiska sjukhuset. Data för KG inhämtade jag retrospektivt från SITS-

registret samt från datajournaler.

I de fall då data skilde sig mellan olika källor premierades de mest patientnära datakällorna dvs

patientjournalerna.

Nollhypotes: Ingen skillnad i handläggningstiden ”Dörr till behandling ” föreligger mellan KG

och LG.

Statistisk metod: icke-parat t-test, signifikansvärde mindre än 0,05. Det dataprogram som

användes var SPSS.

Avvikelserapportering: Jag och Dr Lundström gick gemensamt igenom samtliga

avvikelserapporter (n=18) för år 2010 och 2009 som framtagits genom en bred sökning i

registret gjord av koordinatorn ansvarig för dessa rapporter. Vi bedömde gemensamt huruvida

rapporterna berörde trombolyspatienter och vad som var huvudanledningen till avvikelsen.

Övriga frågeställningar: -Ökar antalet trombolyser?

-Bibehålls säkerheten med trombolysbehandlingen?

De som exkluderades ur studien var två patienter där tiderna inte gick att fastställa. Den ena

hade nyligen genomgått en temporalisbiopsi, och efter insjuknandet blivit transporterad inom

sjukhuset till röntgen. Den andra patienten hade ett dubbelinsjuknande på akuten.
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De parametrar som endast analyserades med avseende på leangruppen används för att försöka

identifiera steg i processen som kan förbättras eller förklara resultaten.

För att identifiera en lämplig blödningsdefinition utförde jag en metaanalys av 4 stora

trombolysstudier [1, 4, 13-14] och deras olika definitioner för blödningar orsakade av trombolys.

Grupp Kön

(man/kvinna)

Andel

Män

Medelålder

(SD)

Transporterats

med ambulans

(Andel)

Kontrollgrupp

(n=33)

22/12 67 % 75 år (6,2) 29 ( 88 %)

Leangrupp

(n=20)

11/9 55 % 76 år (6,5) 17 (85 %)

Tabell 1. Demografi över patientpopulationen.
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Parameter Definition

Ålder Patientens ålder vid insjuknandet
Kön Patientens kön
Symtom till Dörr (S-t-D) Antal minuter från symtomdebut till

ankomst till akuten.
Dörr till DT (D-t-DT) Antal minuter från akuten tills DT påbörjas
DT till behandling (DT-t-B) Antal minuter från att DT påbörjas tills

trombolys initieras
Dörr till behandling (D-t-B) Antal minuter från ankomst till akuten tills

trombolys initieras
Symtom till behandling Antal minuter från symtomdebut till

trombolys initieras
Tid, modifierad Om patienten trombolyserades kl 08.00-

12.00, kl 12.00-16.00, kl 16.00-21.00, 21.00-
24.00 eller kl 24.00-08.00

Avdelning Vilken avdelning på Akademiska sjukhuset
patienten trombolyserades på

IST-3 Om patienten deltog i strokestudien IST-3
Logistikproblem mer än 30 minuter från ”DT till behandling”
Blödningssymtom Radiologiskt påvisad intrakraniell blödning

samt ett funktionsbortfall motsvarande 4
NIHSS (national institute of health-
strokescale)-poäng.

Neurolog (endast LG) Om patienten bedöms samt NIHSS-skattas
av neurolog på akuten.

Ambulans Om patienten transporterats med ambulans
eller ej.

Weekend (endast LG) Om patienten insjuknande under en
helgdag.

Tabell 2. Parametrar som jämfördes mellan grupperna.
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 Resultat

Mediantiden för dörr till behandling minskade med 38 %, från 107 minuter till 66 minuter.

Ytterligare ett viktigt statistiskt signifikant resultat var DT till behandling där leangruppen hade i

genomsnitt 33 min snabbare handläggningstid än kontrollgruppen. I parametern dörr till DT

hade leangruppen 2 min snabbare handläggning än kontrollgruppen men dessa resultat uppnår

ej statistisk signifikans. Individuella ledtider finns beskrivna i appendix 3.

Bland övriga parametrar kan det konstateras att de patienter som trombolyserades på

neuroavdelning, inom leangruppen, fick en statistiskt signifikant tidsreduktion på 21 min.

Parameter Leangrupp

(Medeltid /

mediantid)

Kontrollgrupp

(Medeltid /

mediantid)

SD (Interkvartil)

(Kontrollgrupp /

Leangrupp)

P-värde

Dörr till

behandling

71,15 / 66,00 107,88 / 107,00 32,74 (81,00-

127,00) / 27,06

(49,25-86,50)

< 0,001

Dörr till DT 28,25 / 25,00 30,90 / 30,00 13,25 (25,00-

39,00) / 16,27

(17,75-35,00)

0,519

DT till

behandling

42,85 / 41,00 77,00 / 70 ,00 29,47(55,00-

94,00) / 19,92

(28,75-52,25)

< 0,001

Tabell 3. Styrtider i minuter för leangruppen och kontrollgruppen.

Tidsintervall 08.00-12.00 12.00-16.00 16.00-21.00 21.00-24.00 24.00-08.00

Kontrollgrupp (n = 33) 7 (21 %) 12 (36 %) 9( 27 %) 2( 6 %) 3 (9 %)
Leangrupp (n = 20) 3 (15 %) 6 (30 %) 8( 40 %) 3 (15 %) 0 (0 %)

Tabell 4. Hur många som trombolyserades i varje tidsintervall (andel av totala antalet trombolyser i gruppen).
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Avdelningar AVA Neurologisk avd (NIVA/NIMA) D-t-B
(AVA/
neurolog
avd)

DT-t-B
(AVA/
neurolog
avd)

P-Värden
(D-t-B/
DT-t-B)

Kontrollgrupp 16 17 (51 %) 114 min/
103 min

81min /
74min

0,502 /
0,347

Leangrupp 7 13 (65 %) 85 min/
64 min

57min/
35min

0,015 /
0,093

Tabell 5. Trombolysfrekvensen samt mediantider för D-t-B och DT-t-B för olika avdelningar.

Antalet trombolyser på helårsbasis (enl Riks-stroke) n =  53. Jämfört med antalet för 2009 n = 33

alltså en ökning.  Den symtomatiska blödningsfrekvensen för kontrollgruppen ( 3%) och för

leangruppen (0 %) ökade dock inte. Alla LG-patienter utom en handlades av Neurolog.

Logistikproblem-frekvensen i kontrollgruppen var ( n = 33) 97 % och i LG (n = 20) 70 % varav

åtta patienter handlades på helgtid (weekend-parametern).I leangruppen kom dessutom  85%

med ambulanstransport och i kontrollgruppen 88 %.

Antalet avikelserapporter angående handläggningen av trombolyspatienter ökade under

perioden 2010-09-01 – 2010-12-31 (n = 8) jämfört med 2009 (n = 1). Se appendix 2 för mer

information.

Diagram 4.. Källa : Riks-Stroke[15]
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Diagram 5           Diagram 6

Diagram 7

Diagram 5-7. Låddiagram som visar mediantid (tjocka svarta linjen) , min och max-värden, outliers samt

kvartilgränser över KG och LG, uttryckt i minuter för tiden dörr till behandling. P-värde inkluderat.
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Diskussion

Tider

Leangruppens dörr till behandling var nästan 37 min snabbare än kontrollgruppens. Detta är en

betydande minskning och likvärdig med Helsingforsstudien där man det första året efter

omorganisation påvisade en minskning på 38 min, och då hade man en dessutom en DT-apparat

installerad på akuten.

Bland övriga parametrar kan det konstateras att de patienter som trombolyserades på

neuroavdelning, inom leangruppen, fick en statistiskt signifikant tidsdifferens på 21 min.

Skillnaden i dörr till behandling (leangruppen 64 min och kontrollgruppen 85 min) beroende på

vilken avdelning patienten vårdades på kan eventuellt förklaras av att man i första hand söker

plats på NIVA eller NIMA och de patienter som inte får plats där skickas till AVA. Därmed har

redan en hel del tid förflutit när patienten väl får plats på AVA. Tiden DT till behandling i

Helsingforsstudien var cirka 45 minuter första året efter omorganisation. Vilket innebär att

Uppsala ligger bra till när det gäller när det gäller denna parameter.

Enligt en opublicerad rapport från Umeå universitetssjukhus, utförd av prof Jan Malm et al,

registrerade man tiderna från 29 patienter under 6,5 månader. Medeltiden för Dörr till

behandling enligt denna rapport var 46 minuter. Dessutom hade 21 % av patienterna fått

trombolys på mindre än 30 minuter från ankomst. Dessa värden är oerhört bra och visar att

man kan komma långt med välbearbetade rutiner och att försöka eliminera alla tidstjuvar i

processen. Även om dörr till behandling för Akademiska sjukhuset inte än lyckats nå upp till

dessa korta handläggningstider, pågår förbättringsarbetet kontinuerligt.

Antalet trombolyser

Antalet trombolyser på helårsbasis ökade under 2010 jämfört med 2009. Det totala antalet

trombolyser på Akademiska sjukhuset enligt Riks-Stroke var 53. En sådan ökning är inte lika

imponerande som i andra studier, [10-11] där man funnit en ökning av andelen trombolyser på

311 %, men inte oäven i jämförelse med en koreansk studie [10-11] där de efter en

omorganisation fick en ökning av andelen trombolyser med 2,8 %. Emellertid har dessa sjukhus

haft Akademiska sjukhusets ökning är emellertid markant högre än rikets i genomsnitt vilket

tyder på att de nya rutinerna har påverkat.

Patientsäkerhet

Det kan inte säkert sägas att blödningsfrekvensen är mindre i leangruppen jämfört med

kontrollgruppen eftersom patientmaterialet inte var tillräckligt stort. Patientsäkerheten innan
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omorganisationen var likvärdig med tidigare studier eftersom cirka 3 % fick blödningar i KG

(med den här studiens blödningsdefinition) och i litteraturen anges symtomatisk blödning

förekomma i cirka 2-3 % av alla trombolysfall [1].

Av de övriga parametrarna (tabell 2) erhöll inga andra statistisk signifikans troligtvis pga det lilla

patientmaterialet. Det är emellertid av intresse att alla patienter utom en handlades primärt av

neurolog i leangruppen, detta var ett viktigt mål i de nya lean-handläggningsrutinerna. I Umeå

rapporten (se ovan) handlades 73 % av neurolog och i leangruppen lyckades man få

neurologbedömning i 95% av fallen. Den positiva av att ha en neurolog som genomför

akutbedömningen återstår dock att bevisa.

Andelen patienter som anlände i ambulans kan inte förklara skillnaden då denna var likvärdig

mellan grupperna.

Det föreligger fortfarande en stor andel patienter som efter genomförd DT måste vänta länge

innan de får trombolys (Logistic problems). Dessa problem beror troligtvis på problem att hitta

avdelningsplats åt patienten. Även om andelen minskade med cirka 27 % efter Lean-rutinerna,

finns här ett organisationsproblem som kan förbättras.

Avvikelserapporter

Antalet avvikelserapporter har mångdubblats i och med Lean-rutinerna. Huruvida antalet

avvikelser har ökat är emellertid oklart med tanke på att det inom sjukhuset finns kännedom om

flera icke-rapporterade avvikelser. Resultatet speglar snarare rutinen för att rapportera

avvikelser har blivit bättre (se appendix 2).

Begränsande faktorer

 De begränsade faktorerna var framför allt det lilla patientmaterialet. Vissa uppgifter skilde sig

mellan olika register, i dessa fall prefererades de uppgifter som var mest patient-nära

(patientjournalsuppgifter). Det är ännu ej utrett om något inträffade i perioden 2010-01-01 till

2010-09-01, då själva omorganisationen genomfördes, som kan förklara skillnaden mellan

grupperna. Detta tål att begrundas innan man säkert kan tillskriva de nya rutinerna hela äran för

de minskade styrtiderna.
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Slutsatser

Det förelåg statistiskt signifikant skillnad mellan leangruppen och kontrollgruppen i dörr till

behandling samt DT till behandling. Detta styrker att de nya rutinerna överträffar de gamla när

det gäller handläggning av trombolyspatienter. Större studier med utökat patientmaterial krävs

emellertid för att konfirmera resultaten. Antalet trombolyser ökade under testperioden. Ingen

ökning av blödningsfrekvens uppstod (KG 1 och LG 0).

Stort tack till

Dessa personer som hjälpt mig att hitta information, och stöttat mig i mitt arbete.

Elisabet Jonsson, strokekoordinator Akademiska sjukhuset

Ulla-Britt Söderström, strokekoordinator Akademiska sjukhuset

Kjerstin Larsson, Fil Dr, Socionom. FoU-ledare

Fredrik Jonsson, statistiker Riks-Stroke



16

Referenser

1. Hacke, W., et al., Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. New
England Journal of  Medicine, 2008. 359(13): p. 1317-29.

2. Riks-Stroke, Årsrapport 2009. 2009.
3. Saver, J.L., Time is brain--quantified. Stroke, 2006. 37(1): p. 263-6.
4. Hacke, W., et al., Randomised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy

with intravenous alteplase in acute ischaemic stroke (ECASS II). Second European-Australasian
Acute Stroke Study Investigators. Lancet, 1998. 352(9136): p. 1245-51.

5. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. The National Institute of Neurological
Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. New England Journal of Medicine, 1995.
333(24): p. 1581-7.

6. socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 2009.
7. Saver, J.L., et al., The "golden hour" and acute brain ischemia: presenting features and lytic

therapy in >30,000 patients arriving within 60 minutes of stroke onset. Stroke, 2010. 41(7): p.
1431-9.

8. Hacke, W., et al., Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of
ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet, 2004. 363(9411): p. 768-74.

9. socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009-Stöd för styrning och ledning.
2009(2:a upplagan).

10. Lindsberg, P.J., et al., Door to thrombolysis: ER reorganization and reduced delays to acute
stroke treatment. Neurology, 2006. 67(2): p. 334-6.

11. Heo, J.H., et al., A computerized in-hospital alert system for thrombolysis in acute stroke.
Stroke, 2010. 41(9): p. 1978-83.

12. Banks, J.L. and C.A. Marotta, Outcomes validity and reliability of the modified Rankin scale:
implications for stroke clinical trials: a literature review and synthesis. Stroke, 2007. 38(3): p.
1091-6.

13. Hacke W, K.M., Fieschi C, Toni D, Lesaffre E, von Kummer R, Boysen G, Bluhmki E, Hoxter G,
Mahagne MH, et al., Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator
for acute hemispheric stroke. The european cooperative acute stroke study (ECASS). Journal of
the american medical

association (Jama), 1995. 1995;274:1017-1025.
14. Wahlgren, N., et al., Thrombolysis with alteplase 3-4.5 h after acute ischaemic stroke (SITS-

ISTR): an observational study. Lancet, 2008. 372(9646): p. 1303-9.
15. Riks-Stroke, Datautdrag från registret. 2010.



17

Appendix 1

Flödesschema enligt Lean.

Teckenförklaring

RH= Rädda hjärnan (om patienten klassas som rädda hjärnan patient och är aktuell för

trombolys)

BT=blodtryck

AKM=akutmottagning

Ssk= sjuksköterska

Vx= sjukhusväxeln

CT= computed tomography, aka DT

rtg = Röntgen
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Förenklad variant av det gamla styrschemat innan 2010

Riktlinjer att följa för primärjouren

� Bedöm CT-bilder tillsammans med radiolog och kontrollera att inga kontraindikationer
finns för trombolys

� Kontrollera och fyll i behandlingskriterier och kontraindikationer enligt separat formulär
� Kontakta bakjour för diskussion innan trombolys påbörjas
� Om villkor för trombolys är uppfyllda och beslut om trombolys fattas skall patienten

skyndsamt transporteras till Avd 85/NIVA efter kontakt med avdelningen och ev
diskussion med neurokirurgjour om platsbrist

� Meddela patientens vikt och be avdelningen förbereda tPA infusion genom att ta fram
infusionspump och göra spädning av läkemedel.
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Appendix 2

Beskrivning av avvikelserapporter och deras innehåll.

Tidsintervall för

leangruppen och

kontrollgruppen

2009-01-01 – 2009-12-31

Antal n = 1

2010-09-01 – 2010-12-31

Antal n = 8*

RH-akutens

handläggning

0 2

RH-annan

avdelnings

handläggning

0 1

RH-platsbrist 1 2

RH-kommunikation 0 2

RH-andra patienter

missgynnas

0 1

Tabell 2:1. Visar kategoriserat vilka problemkällor som fanns för avvikelserapporteringen samt antalet rapporter

inom varje kategori.  (RH = räddahjärnan)

* en avvikelse resulterade i 2 olika rapporter från 2 personer. Dessa är inräknande.
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Rapportinnehåll.

avvikelserapport 1 (2009-12-31): kvinna född 1926, Det tog 90 min att ordna plats på AVA.

avvikelserapport 2 (2010-09-01): (inga personuppgifter för patienten angivna) Nima ej

informerade om att rädda-hjärnan patient var på gång.

avvikelserapport 3 (2010-09-10): Man född 1956. Akut brännskadad patient fick ej tillträde till

DT pga att Rädda hjärnan hade ”bokat” Dator-tomografen men kom ej på utsatt tid.

avvikelserapport 4 (2010-09-16): man Född 1924. Neurolog skickat patient till avdelning från

akuten utan att det framgått att rädda hjärnan var avblåst. Således onödigt hög beredskap på

avd.

avvikelserapport 5 (2010-10-14): Kvinna född 1963 som plötsligt insjuknade med total afasi och

svaghet hö arm. Triagerades som GUL och Inget Rädda-hjärnan larm initierades.

avvikelserapport 6 (2010-11-03): Kvinna född 1945. Efter DT fanns ingen plats på AVA. Patienten

fick vänta 20-30 min extra på akuten. Trombolys gavs ej heller direkt på avd trots tydlig

ordination.

avvikelserapport 7 (2010-11-11): Kvinna född 1956. Ingen ankomsttid meddelad till akuten från

ambulansen varpå neurologen anlände för tidigt och fick vänta.

avvikelserapport 8 (2010-12-07): Man född 1939. Patient insjuknar inneliggande på ögonavd.

Skickas till akuten istället för att neurojour tillkallas direkt.
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Appendix 3

Diagram beskrivande ledtider samt varje individuell tid för patienterna i leangruppen.
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