
Hjerneslag	
Prehospital	behandling		

Trombolyse	
TIA.	

Klinisk	emnekurs	i	aku-medisin		
Gjøvik		22/9-16		

Tone	Hognestad	–	nevrolog	–	SI	
Lillehammer		



•  Hjernen bestemmer hvem vi er 
–  våre tanker, følelser, intellekt og hukommelse 

•  Hjernen bearbeider våre inntrykk  
–  som syn og hørsel 

•  Hjernen styrer vår kropp 
–   hvordan vi vil, og dit vi vil 





“15 minute decrease in 
treatment delay provided 
an average equivalent of 
1 month of additional 
disability-free life.”  



Problemet er: blod eller ikke? 

To damer, samme symptomer: 
Plutselig lam i venstre del av kroppen. Falt på gulvet da hun skulle 
reise seg fra frokostbordet.  Begge bilder er tatt ca. to timer etterpå.  

CT eller MR -undersøkelse 
HELT nødvendig før 
behandling 



NNT	for	excellent	
outcome	(mRS	<2)	
•  0-90	min	!	5	
•  91-180min	!	9	
•  181-270min	!	15		

NNT	for	signifikant	
bedring	
•  0-180	min	!	3	

•  181-270min	!	6	

ECASS	III	–	Hacke	et	al	2008	
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Fra	SIs	PROSEDYRE	:	Tiltak	under	ambulanse-	eller	helikoptertransport	av	
akuE	slagpasient	Fl	sykehus(Bygger	på		Nasjonale	retningslinjer	for	

behandling	og	rehabilitering	av	hjerneslag,	2010)		
•  Sikre	ABC	(Airway,	Breathing,	Circula[on).		
•  Gi	oksygen	ved	oksygen-metning	<	95	%,	

start	med	2	–	3	liter	O2/min	på	
nesekateter.	OBS	kontraindikasjoner!		

•  Le-	[l	moderat	heving	av	overkropp,	
[lstreb	30	grader.		

•  Ved	nedsa-	bevissthet	legges	pasienten	i	
sideleie	med	ansikt/luavei	mot	
pasientbehandler.		

•  Monitorer	blodtrykk	(BT),	puls,	
hjerterytme	og	oksygen-metning.		

•  Etablere	helst	to	veneveier;	2	grove	
venekateter	(Ø	1,2	mm/	grønn	farge	pt.),		

•  den	ene	i	høyre	albue.		

•  Etablere	infusjon	med	Ringer	Acetat	under	
transport	(Vedlikeholdsinfusjon).		

•  Ved	systolisk	BT	<110	mmHg	gi	væskestøt	
250	ml	med	Ringer	Acetat	som	kan		

•  gjentas	x	1.	Konsultasjon	ved	behov	for	
væske	støt.	OBS	kontraindikasjoner!		

•  Behandle	kvalme	ved	behov.		
•  Behandle	kramper	ved	behov.		
•  Ta	EKG	under	transport,	som	leveres	ved	

ankomsten	[l	sykehuset.		
•  Mål	blodsukker	under	transport.		
•  Gi	paracetamol	1g.	rektalt	eller	I.V.	Obs	

kontraindikasjoner.		
•  Noter	informasjon	om	debufdspunkt	og	

innhent	nødvendige	komparentopplysninger.		
•  Ta	med	medisinliste	fra	pasientens	hjem	hvis	

den	finnes,	spør	spesifikt	om	blodfortynnende	
medisin	som	Marevan®,	Pradaxa®,	Xarelto®	eller	
Eliquis®,	og	evt	INR-verdi.		

•  Notere	mobiltelefonnummer	[l	nærmeste	
pårørende.		

•  Ring	data	[l	aku-	mo-aket/trombolysevakt	på	
mo-akende	sykehus:		

–  o	Personalia.		
–  o	Debut	[dspunkt,	funn,	umall,	grad	av	

lammelse.		
–  o	Tilstand	–	Våken?	Respiratorisk	stabil?	

Hemodynamisk	stabil?	Verdier?		
–  o	Tidligere	sykdommer?		
–  o	Meld	det	som	ikke	er	gjort	under	

transporten	–	2	venekateter?	EKG?	Blodsukker	
målt?	etc.		

•  NB!	Unngå	Fdstap	-	enkelte	Fltak	kan	vurderes	
utsaE	hvis	det	medfører	Fdstap	i	forhold	Fl	å	
bringe	pasienten	raskt	Fl	sykehus.		



Tenke, 
tenke, tenke 

Nå;	blir	det	
trombolyse	
eller	hva?	
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STEMO (Das Stroke-Einsatz-Mobil, Berlin) 

•  Utrykning til 1804 pasienter (2011-2013) 
•  2969 pasienter i kontrolluker 
•  Trygt  (ikke økt blødning) 
•  Tid spart: ca. 25 minutter med trombolyse i 

STEMO 

SLAGAMBULANSEPROSJEKTET i ØSTFOLD  
Startet høst 2014 – Stipendiat Maren Ranhoff Hov  
(Stiftelsen Norsk luftambulanse) 

•  FASE 1: opplæring og testing av personell 
•  FASE 2: slagambulanse med trenet personell, 

mobil CT, laboratorium, telemedisin stiller 
diagnosen blødning/blodpropp og gjør klar til 
behandling    

•  FASE 3: samarbeid med utenlandske 
forskningsmiljøer om oppstart av behandling i 
ambulansen 

•  FASE 4 ?  



To	ord	om	«trombefisking»	:		

•  Li-	større	[dsvindu:	6	(8)	
[mer		

•  Foregår	på	
regionsykehusene	

•  Dilemma:			

–  direkte	[l		«byen»					?	
–  eller		innom	lokalsykehus	
for	trombolyse	først			?		

•  De-e	er	pt	anbefalingen		

•  Prehospital	seleksjon…?	

Svært	effek[v	behandling	for	
selekterte	pasienter	med	proksimale	
okklusjoner.	Fra	og	med	høsten	2014	
er	de-e	vist	i	en	rekke	uavhengige	
randomiserte	kontrollerte	studier.	

Berkhemer		et	al,		
Campbell		et	al,		
Goyal	et	al,			
Saver	et	al	,		
Roman	et	al		.		
Alle	publisert	i		N	Engl	J	Med.	2015;		
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Hjelp–	jeg	blir	så	
svimmel	og	rar	–	det	
er	som	om	jeg	skal	
falle	–	det	surrer	inni	
hodet	–	det	svartner	–	
jeg	føler	meg	så	tung	i	
kroppen	–venstre	
armen	blir	så	
merkelig…..	

Nå	går	det	
over									tror	
jeg,	
	–	det	var	
sikkert	ikke	
noe	
farlig………	
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Hva	er	TIA 		

•  Forbigående	(transitorisk)	iskemisk	anfall	

•  Vanlig	klinisk	definisjon:		
–  Aku-e	oppstå-e	iskemisk	be[ngete	fokale	nevrologiske	
symptomer	av	forbigående	karakter,	varighet	<24	[mer.	

–  Fokalt:		cerebralt,	spinalt.	Re[nalt		
–  De	fleste	TIA	varer	<	30	minu-er		

•  Nye	MR-forandringer	hos	nær	halvparten	hvor	
varighet	har	vært	>1	[me	=	Lite	infarkt		

»  Kidwell	og	medarbeidere	Stroke	1999	
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Diffusjons-MR	ta-	dagen	e-er	høyresidig	
motorisk	TIA	–	viser	seg	å	være	et	lite	infarkt	

	fra	Lund,	Dahl	og	Russel:	TIA,	Tdnlf		2007	
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Forbigående		nevrologiske	anfall	
med	ikke-fokale	symptomer	(TNA)	

Transient	neurological	a-ack	

Fokal-nevrologiske	anfall	

TIA	i	”vanlig”		

forstand	 TGA	

Svekket	bevissthet/	

syncope	

Forvirring	

Ustøhet	

Ørhet	

Flimring	for	øynene	

Parestesier	

	ex	Migrene-aura,	fokale	epi-anfall		

Bos	og	medarbeidere	JAMA	des	07	:		Lang[dsoppfølging	av	TNA:	økt	slagrisiko	
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TIA	–	Symptomer		-	varer	oae	bare	noen	
minu-er	

•  Tung	–	svak	i	halve	kroppen	
•  Nummen	i	halve	kroppen	
•  Hengende	munnvik	
•  Finner	ikke	ord	
•  Uklar	tale	
•  Blind	på	et	øye	
•  synsfeltumall	
•  Dobbeltsyn	
•  Høretap	
•  svimmelhet		
•  ustøhet	
•  besvimelse	
•  Svak	og	/el	nummen	i	alle	fire	
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TIA		-	differensialdiagnoser	

•  Fokalt	epilep[sk	anfall					
•  Tumor	
•  Migrene-aura		
•  Transitorisk	global	amnesi	
•  BPPV	
•  Syncope	
•  Hypoglykemi		
•  Angst	
•  Funksjonelle	symptomer	
•  Amyloid	angiopa[	:	cerebral	kor[kal	mikroblødning	
eller	kor[kal	subarachnoidalblødning	



Noen	differensialdiagnosFske	poenger		(sakset	fra	nevroNEL):		

TIA	er	sjelden	hos	unge	mennesker	uten	cerebrovaskulære	risikofaktorer.	

Hos	ellers	friske	gravide	kvinner	skyldes	forbigående	nevrolgiske	symptomer	oaest	migrene.		

Posi[ve	symptomer	(synsfenomer	som	flimring	og	lysglimt,	parestesier,	rykninger)	skyldes	oaest	migrene	
eller	epilepsi,	men	obs:		
-	Ufrivillige	rykninger/tonusendringer	i	ekstremitetene	kan	i	sjeldne	[lfeller	skyldes	cerebral	hypoperfusjon	
pga	kri[sk	stenose	i	a	caro[s	eller	a	media	eller	a	basilaris	(limb-shaking	TIA).	

TIA	starter	oae	aku-	og	går	gradvis	over	ila	noen	minu-er.	

Migreneaura	progredierer	over	mange	minu-er,	vandrer/øker	gradvis	i	omfang,	og	varer	10	-	30	min	evt	
opp[l	flere	[mer.		

	Bevissthetstap	skyldes	oaest	synkope	eller	epilepsi,	men	kan	i	svært	sjeldne	[lfeller	skyldes	hjernestamme	
iskemi	

	Episoder	som	gjentar	seg	over	flere	år	skyldes	oaest	synkope,	epilepsi	eller	migrene.	TIA	opptrer	oaest	ila	
et	rela[vt	kort	[dsrom	(dager-	uker).		

	Amyloid	angiopa[	med	kor[kal	mikroblødninger	gir	oae	stereotype	anfall	evt	med	posi[ve	symptomer	og	
fokale	rykninger.		
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TIA	–	hvor	hyppig	?	
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TIA	–	hvor	i	hjernen		

•  A	cerebri	anterior	15%	

•  A	cerebri	media	60	%	

•  Bakre	kretsløp	25%	
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TIA	-	subtyper	

•  Emboliske	TIA	mest	vanlig	
–  Arterie-[l-arterie	embolus		

•  Fra	en	intracerebral	arterie	
•  Fra	arterie	på	halsen	
•  Fra	aorta-bue	

–  Embolus	fra	hjertet	–	Atrieflimmer	eller	PFO	
•  Hypoperfusjon	(mulig	underes[mert)	

–  særlig	hvis	dårlig	kollateral	forsyning	og	”seriestenoser”		
•  Lakunære	TIA:	oae	stereotype	–	repeterte	

•  Hemodynamiske	eller	emboliske	
•  Høy	assosiasjon	med	høyt	blodtrykk	
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Hvor	farlig	er	TIA?	
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Prognose	90	dager	e-er	TIA	(n=1707)	

•  10,5	%	Hjerneslag	
–  Halvparten	i	løpet	av	de	første	2	dager	

•  2,6	%	Døde	
•  12,7	%	Ny	TIA	

•  Sammenlagt	25,1%	ny	hendelse	

	 	 	 	 	 	Johnston	et	al,	JAMA	2000	
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OCSP	2003	n	=	208	
Type	TIA	i	forhold	[l	prognose	

•  Okulær	TIA		(amaurosis	fugax)	
•  TIA	uten	hypertensjon	
•  TIA	med	hypertensjon	

•  Okulær	TIA	-	ingen	økt	risiko	for	slag	
•  TIA	uten	HT	-	10%	slag	i.l.a.Første	14	d	
•  TIA	med	HT	-	20%	slag	i.l.a.	Første	14d	

	 	 	 	 	Rothwell,	Cerebrovascular	disease	2003	
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OXVASC	2004	n=174	
Kumula[v	risk	for	slag	e-er	TIA	

•  Konklusjon:	Risiko	for	å	få	et	hjerne	slag	e-er	
TIA	eller	minor	stroke:	
– 8	-	12	%	e-er	7	dager	
– 11	-	15	%	e-er	1	mnd	

	 	 	 	 	 	Coull	et	al.	BMJ	2004;328:326	
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MR	innen	24	[mer	e-er	TIA	og	”minor	stroke”	
og	90-dagers	slagrisiko	

•  120	pas	
•  Total	risiko	for	slag	90	dager:	11,7%	
•  Hvis	ingen	MR-lesjoner	(DWI):		4,3%	

•  Hvis	MR-lesjon:	10,8%	

•  Hvis	MR-lesjon	og	karokklusjon	på	MR:	32,6%	

Cou-s	og	medarbeidere,	Ann	Neurol	2005	
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Meta-analyse	risiko	for	slag	7	dager	e-er	
TIA	:	

•  18	pasient-kohorter	
•  10126	TIA-pasienter	

•  Risiko:	5,2%	(0,9%-12,8%)	
– Lavest	risk	i	”spesialist”-kohorter	
– Høyest	i	populasjonsbaserte	studier	

»  Giles	and	Rothwell	Lancet	2007	
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ABCD2-score:	0-7	poeng	

•  Age					>60	år	=1	
•  Blodtrykk							>140/>90	=1	
•  Clinical	features			

•  lammelse	=2		
•  Taleforstyrrelse	uten	lammelse	=1	
•  Annet	=0	

•  Dura[on	
•  >60	min	=2		
•  10-59	min	=1		
•  <10	min	=0	

•  Diabetes	=1		
Johnston	et	al,	Lancet	2007	
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Slagrisiko		og	ABCD2-score	

Johnston	og	
medarbeidere	

Lancet	2007	



	ABCD3	and	ABCD3-I	scores	are	superior	to	ABCD2	score	in	the	predic[on	of	
short-	and	long-term	risks	of	stroke	aaer	transient	ischemic	a-ack.		

Stroke.	2014	
•  ABCD2		0-7	p		
•  ABCD3			0-9	p			=	ABCD2	+	Dual	TIA			2p		

•  gjenta-	TIA	innen	7	dager			

•  ABCD3-I		0-13p			=	ABCD3	+		Imaging		
•  caro[sstenose		aktuell	side	>	50%		2p		
•  diffusjonsavvik	på	MR	2	p)					



Stroke incidence after transient ischemic attack (TIA).  

Takuya Kiyohara et al. Stroke. 2014;45:418-425 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 

ABCD2 score 
(A)	

ABCD3 score 
(B)	

ABCD3-I 
score  
(C). 	

The different 
columns 
indicate stroke 
incidence in 
low-risk (open 
column), 
moderate-risk 
(shaded 
column), and 
high-risk 
patients 
(closed 
column).	



Innleggelse	eller	TIA-poliklinikk?		

•  Akkurat	samme	
utredning	som	for	slag	

•  Tia-poliklinikk	er	trygt	

•  Logis[kk-umordring	

•  Hva	sier	Retningslinjen?		

•  TIA-pasienter	som	fastlege/legevakt	vurderer	
[l	å	ha	høy	risiko	for	residiv	eller	høy	risiko	
for	utvikling	av	aku-	hjerneslag	bør	innlegges	
som	øyeblikkelig	hjelp	i	slagenhet	[lsvarende	
det	som	[lbys	pasienter	med	manifest	
hjerneslag.		

•  Pasienter	med	liten	risiko	for	e-erfølgende	
slag,	bør	også	raskt	få	utredning	og	
behandling	enten	ved	innleggelse,	
dagobservasjon	eller	poliklinikk.	Utredning	
og	behandling	i	poliklinikk	forutse-er	en	
organisering	og	kapasitet	som	gjør	at	
pasientene	får	umørt	nødvendige	
undersøkelser	innen	48	t.		

•  For	å	iden[fisere	hvilke	pasienter	som	
trenger	innleggelse	og	hvilke	som	ev.	kan	
behandles	poliklinisk,	kan	ulike	
screeningsverktøy	beny-es	



Anbefalinger	:	utredning	og	
behandling	av	TIA	

Grad	 Nivå	

Pasienter	med	TIA	bør	aku-	
vurderes	av	legevakt/fastlege	og	
pasienter	med	høy	risiko	for	
residiv/hjerneinfarkt	(for	eksempel	
ABCD2-skår	4	-7),	bør	innlegges	
som	øyeblikkelig	hjelp.	

B	 2a	

Pasienter	med	lav	risiko	for	
residiv/hjerneinfarkt	(for	eksempel	
ABCD2-skår	0-3)	kan	i	stedet	for	
innleggelse,	utredes	poliklinisk	
innen	48	t	hvis	aktuelle	sykehus	
har	etablert	en	slik	service.	

B	 2a	

ASA	160-300	mg	bør	gis	så	raskt	
som	mulig	e-er	TIA	og	kan	gis	av	
legevakt/fastlege	før	CT	er	umørt.	

B	 2a	

Pasienter	med	TIA	bør	utredes	på	
samme	måte	som	pasienter	med	
aku-	hjerneslag.	

-	 -	

E-er	TIA	bør	
sekundærforebyggende	
behandling	iverkse-es	så	raskt	
som	mulig.	

B	 2a	



Hva	er	TIA-poliklinikk?		
•  TIA	workup	included		-	within	one	day	:		
•  cerebral	imaging			
•  duplex	sonography		
•  transcranial	Doppler	screening	for	patent	foramen	ovale		(embolus-

deteksjon)		
•  electrocardiography	
•  blood	tests	
•  ABCD(2)	score		
•  ankle-brachial	index.		
•  TIA	pa[ents	received	secondary	prophylaxis	immediately.		
•  TIA	pa[ents	fulfilling	predefined	criteria	for	high	early	stroke	risk	(ABCD(2)	

score	≥4	points	and	TIA	within	72	h,	symptoma[c	stenosis,	newly	detected	
atrial	fibrilla[on,	recurrent	TIA)	were	referred	to	the	stroke	unit.		

Hörer	S,	Schulte-Altedorneburg	G,	Haberl	R.	Management	of	Pa[ents	with	Transient	Ischemic	A-ack	Is	Safe	in	an	Outpa[ent	Clinic	Based	on	
Rapid	Diagnosis	and	Risk	Stra[fica[on.	Cerebrovasc	Dis	2011;	32:	504-510.	
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Når	kan	vi	«slappe	av»	e-er	TIA	?	

•  Den	høye	kort-[ds-risiko	for	nye	episoder	avtar	e-er	
90	dager		
–  Caro[s-kirurgi	ikke	indisert	e-er	3	mndr	

•  Lang[dsrisiko	for	stroke,	hjerteinfarkt	og	død	er	
likevel	høy	e-er	TIA:	43%	e-er	10	år	

•  Stroke-risk	19%	
•  MI-risk	27	%	

»  Clark	og	medarbeidere	J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry	2003	

•  Dvs:	HOLD	UT	med	ASA,	sta[n,	BT-medisin	osv……..	
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•  TIA	er	et	alvorlig	varsel	
–  10-25%	risiko	for	slag		innen	3	måneder	

•  Halvparten	av	de	som	får	slag	i	den	første	
perioden	e-er	TIA	får	det	innen	2	dager.	

•  Alvorligere	prognose	ved	
•  Høy	alder	
•  Høyt	blodtrykk	
•  Stor	grad	av	lammelse	
•  Varighet	>1	[me	
•  Diabetes	
•  «dual	TIA»	
•  Diffusjonsavvik	på	MR	
•  Ipsilateral		caro[s-stenose	

•  60-80%	av	slag	e-er	TIA	kan	forebygges	ved	
rask	intervensjon	

Altså:		=	take	home	message	




