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Slagbehandling i Sør-Trøndelag 
 
– en gjennomgang av 1000 journaler 

Ved Maartje Romijn, 
Medisinstudent ved NTNU 
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Om studien 

•  Hovedoppgave i medisin våren 2015 
•  Basert på 1010 ambulansejournaler fra 2013 
•  Valgt ut basert på ESS-kode 12 (mistenkt slag) 

•  Mål: Undersøke om retningslinjene for prehospital slagbehandling 
følges 
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Retningslinjer for prehospital slagbehandling 
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Undersøkt i denne studien: 

•  Tidsaksen fra debut til ankomst behandlingssted 
•  Monitorering av blodtrykk, saturasjon, blodsukker og temperatur 
•  Oksygenbehandling 
•  Væskeinfusjon 
•  Medikamentell behandling 
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Litt bakgrunnsinformasjon… 

•  17 ambulansestasjoner som dekker 24 kommuner 

•  Halvparten av de inkluderte pasientene er fra ambulansestasjoner i 
Trondheimsområdet, og resten er fra distriktskommunene 

•  Nøyaktig 50% kvinner og 50% menn 

•  Størst antall pasienter i aldersgruppen 80-89 år (32,2%) 
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Tidsaksen fra debut til sykehus 

•  Mål: Pasienten skal være på sykehuset innen 3,5 timer fra debut for å 
kunne få trombolyse innen 4,5 timer ved infarkt 

•  Debuttidspunkt er kjent hos 54% av pasientene 

•  Median varslingstid for disse er litt mer enn tre kvarter 

•  25% meldes mer enn 2,5 timer fra debut ved kjent debuttidspunkt 
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Tid fra debut til ankomst sykehus 

•  76,5% av pasienter med kjent 
     debuttidspunkt var ankommet 
     sykehus innen 3,5 timer fra debut 

•  Dette utgjorde omtrent 40% av 
     det totale antall pasienter 
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Transporttid 

•  92% av pasientene er ankommet  
     behandlingssted innen 2,5 timer etter  
     melding til AMK 

•  Median tid fra melding til ankomst er 
     dobbelt så lang i distriktskommunene 
     som i Trondheimsområdet 
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Monitorering og behandling i ambulansen 

•  Samtlige retningslinjer ble fulgt hos en større andel av pasientene i 
distriktskommunene enn i Trondheimsregionen 

•  160 oppdrag i Trondheimsområdet med transporttid <10 minutter mot 
20 i distriktskommunene 
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Blodtrykk og væskeinfusjon 
•  Blodtrykk skal måles 
•  Alle skal få væskeinfusjon, infusjonshastighet tilpasses * 

•  Blodtrykk ble målt hos 92,1% av pasientene 

•  Væskeinfusjon ble gitt til 29,2% av pasientene 
     (15,2% i Trondheim og 43,3% i distriktskommunene) 
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Saturasjon og oksygenbehandling 

•  Saturasjon skal måles 
•  Oksygen gis ved saturasjon <95% til 98-99% * 

•  Saturasjon ble målt hos 94,4% av pasientene 

•  7 av 10 pasienter med saturasjon 95 eller mindre fikk oksygen 
 
•  59% av pasientene fikk «riktig» oksygenbehandling 
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Blodsukker og temperatur 

•  Blodsukker og temperatur skal måles 
•  Temperatur >37,5 grader behandles med Paracetamol * 

•  Blodsukker ble målt hos 70,2% av pasientene 

•  Temperatur ble målt hos 63,7% av pasientene 

•  Mindre enn halvparten av pasientene med feber fikk febernedsettende 
behandling 
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Medikamentell behandling 

•  Kramper, kvalme og andre symptomer behandles ved behov 

•  15,3% av pasientene fikk medikamentell behandling 
     (23% i distriktskommunene mot 7,7% i Trondheim) 

•  Mest brukte medikament var Afipran, gitt 97 ganger 

•  Paracetamol ble gitt 51 ganger, og diazepam 13 ganger 
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Oppsummering 

•  Mange ankommer sykehuset for sent til å tilbys trombolyse 
–  Mange pasienter med ukjent debuttidspunkt 
–  Ofte lang varslingstid 
–  Mange som kommer frem i tide men ikke får trombolyse? 

•  Stort forbedringspotensial når det gjelder væskeinfusjon 
–  Er retningslinjene for væskeinfusjon tydelige nok? 
–  Trengs økt kompetanse om venfloninnleggelse? 

•  En del å hente på oksygenbehandling 
–  Bør retningslinjene forenkles? 
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Spørsmål? 
 
 
 
 
m_i_romijn@hotmail.com 


