
Tid er hjerne
Fra en klinikers perspektiv
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Tidsaspektet
• ”Time is brain” – ”Tid er hjerne”
•

• Rask behandling, mindre skade 
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Saver JL Stroke 2006;37:263-266

Ved et stort hjerneinfarkt tapes
2 millioner 

hjerneceller per minutt



Hvordan gjenkjenne et hjerneslag

• Akutt debut

• Symptomer fra en bestemt del av hjernen

Ole Morten Rønning



Ole Morten Rønning

Hva er symptomene på hjerneslag?

Kampanjer



Hva er et hjerneslag?

–Plutselige symptomer
–Symptomer fra en bestemt 

del av hjernen
–Pga stopp i blodtilførselen
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Broca språk

Motoriske områder

Wernickes 
språk

Språk 
assosiasjon

Syn

Sensoriske områder

Rom-retning

Viljestyring

Hørsel

Hukommelse 
følelser

Hvilke områder gjør hva?



Tid er hjerne
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1. Prehospital forsinkelse
2. Sykehusforsinkelse
3. Tidsvindu og kontraindikasjoner

Forsinket behandling? 
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Moderne akutt og tidlig behandling av hjerneslag 

Hjerneinfarkt

Reperfusjon



Reperfusjon - Hjerneinfarkt

Ole Morten Rønning

Fjerne okklusjonen

A. Kjemisk (i.v. trombolyse) innen 4,5 t
B. Mekanisk (trombektomi) innen 6 (24) t



Prehospital forsinkelse

Klinisk diagnose – må gjenkjennes raskt

Skyldes enten okklusjon (hjerneinfarkt) eller ruptur 
av kar (hjerneblødning)

Ikke mulig å skille infarkt fra blødning uten bilde



CT må tas før behandling

Ole Morten Rønning

Samme type nevrologiske utfall, 
Umulig å skille klinisk mellom infarkt og blødning

Infarkt Blødning



Sykehusforsinkelse
Tiltak og endringer Ahus 2011/12

•«Trombolysetelefon» – direktelinje ambulansepersonell –
vakthavende lege

•Etablering av trombolyseteam
–Simultan varsling av alle berørte vaktlag via 

personsøker

•”Bypass” av akuttmottaket («stroke fast track protocol»)

–Anamnese, status, CT-undersøkelse og 
trombolysebolus på ett sted

•Definerte overvåkningsplasser til trombolysepasienter

•Tverrfaglige trombolysemøter (månedlig)

–Prehospital tjeneste, akuttmottak, BDS, Nevroklinikken
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KOMMUNIKASJON
PREHOSPITAL 

TJENESTE -
SYKEHUS

SAMHANDLING I 
AKUTTMOTTAK

TID

FOKUS



Mobile Stroke Unit
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Walter S et al. PloS ONE 2010; e13758
Walter S et al. Lancet Neurol 2012; 11:397-404



Reperfusjon- trombolyse
• Indikasjon i.v. trombolyse
• Klinisk diagnose akutt hjerneslag 
• Cerebral CT er «normal»

– Ingen blødning eller synlig stort ferskt infarkt

• Bolus actilyse så raskt som mulig



Figure 1 
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Effekt av trombolyse

Ole Morten Rønning

Stroke. 2009;40:2079-2084

Godt resultat («Number Needed to Treat»)

Innen 90 min 1 av 3.6

91-180 min 1 av 4.3

181-270 min 1 av 5.9

271- 360 min 1 av 19



Trombolyse-absolutte kontraindikasjoner

Blødning

Synlig ferskt hjerneinfarkt (oftest pga debut >4,5 t)

«Blodfortynnede» -antikoagulasjonsbehandling

BT  over 185/110 –
men trombolyse kan gis dersom BT senkes til < 185/110



Trombolyse

Ole Morten Rønning
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Ole Morten Rønning

Penumbra – hjernevev som kan reddes



Ole Morten Rønning

Tid er hjerne – mindre penumbra, større infarkt
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Tid er hjerne – mindre penumbra, større infarkt



Penumbra eller ”mismatch”  blodvolum/hastighet
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Stror penumbra (mismatch)- mye kan reddes



Cerebral MR diffusjon – kan se infarktet med engang
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Cerebral CT

Cerebral MR



Ole Morten Rønning

Nativ CT CT perfusjon CT angiografi

Normal CT alene er nok for å gi trombolyse
Venter ikke på CT perfusjon og angiografi



Reperfusjon - trombektomi

Reperfusjon- i.v. trombolyse og deretter trombektomi
«Bridging therapy» - starter på Ahus



Reperfusjon- trombektomi

Tromben

Fjerne tromben og gjenopprette 
blodsirkulasjonen vha kateter 
intraarterielt



Ole Morten Rønning

Fiehler, J; Gerloff, C Mechanical Thrombectomy in Stroke
Dtsch Arztebl Int 2015; 112(49): 830-6; DOI: 10.3238/arztebl.2015.0830



Ole Morten Rønning



mRS 0-2

44% vs 16%
DEFUSE

DAWN
mRS 0-2

48% vs 13%

Hovedresultat



Reperfusjon-trombektomi

Med trombektomi oppnås rekanalisering hos 70-80 % ved 
okkludert stort kar, med trombolyse alene bare 30 %. 

Uten trombektomi: Høy andel døde- ved overlevelse, store 
funksjonstap.



Hvorfor så lav andel reperfusjoner?

Ole Morten Rønning

• Intrahospital forsinkelse
• Prehospital forsinkelse

• Kjenner ikke igjen symptomene
• Kontakter ikke AMK
• Lang transport
• Hjerneslag kameloner
• Overflytting mellom sykehus



Tid er hjerne

• Hva annet enn reperfusjon kan gjøres?

Ole Morten Rønning



Akuttfasen – de første 24 timer
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ASA 300 mg 

• også til pas som bruker platehemmer/antikoagulasjon

• ikke til pas som skal ha/har fått trombolyse– vent 24 t



Population of 1 million people (2500 new stroke per year)
Additional independent survivors per year resulting from specific treatments
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Effekten av ulike tiltak ved hjerneslag

Hvilken «akutt» behandling gir 
som resultat flest selvstendig 
overlevende?



Akuttfasen – de første 24 timer
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Mottak:

• Frie luftveier: Oksygenmetning > 95%

• Sirkulasjon: BT >120 og < 220

• Ved  trombolyse BT < 185/110

• Væske: 1000 ml NaCl

• Blodsukker < 10

• EKG evt rytmeovervåkning – spesielt viktig ved emboliske hjerneinfarkt

• 0 per os



Akuttfasen – de første 24 timer - hjerneblødning

ICH
10-15% av alle hjerneslag, 
men 50% av total mortalitet 

BT vanlig ved akutt ICH - forbundet med 
hematomvekst, nevrologisk forverrelse, 
økt dødelighet og avhengighet.

6 timer senere

(Zhang Y 2008; Rodriguez-Luna D  2013; Sakamoto Y 2013).



Akuttfasen – de første 24 timer - hjerneblødning
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Rask reversering av antikoagulasjonsbehandling!

Kirurgisk behandling – tett overvåkning
• ved fallende GCS/økende nevrologiske utfall
• cerebellare blødninger



Optimal interhospital slaglogistikk

Raskest mulig identifisering av de «riktige» pasientene 

og sikker og rask transport til riktig sykehus

1. Slagtelefon (Trombolysetelefon)

2. God intrahospital logistikk

3. Godt samarbeid med AMK/ambulanse

4. Godt samarbeid med trombektomisykehus




