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Stroke - handläggning 

Uppdaterad version 

Trombolys vid hjärninfarkt är nu rutin oavsett ålder. Trombektomi på 

utvalda fall är nu lege artis (görs på Sahlgrenska). Trombolysbehandling 

ska ges inom 4,5 timmar efter insjuknandet. Trombektomi kan övervägas 

upp till 48 timmar efter insjuknandet. TIA-patienter skall inläggas! 

Stroke och TIA i princip alltid till avd 5.  

 

Vi har 2 olika sätt att handlägga akuta strokepatienter: 

 Möjliga trombolysfall och fall för trombektomi: Se separat 

”Styrdokument trombolys-trombektomi”. Skall direkt till röntgen för 

urakut DT hjärna + ev. DT hjärna angio.+ DT perfusion. 

 

 DT hjärna: 

 Urakut: om trombolys och/eller trombektomi övervägs. 

 Akut inom någon timme: Misstänkt 

hjärnblödning/subarachnoidalblödning eller sänkt  medvetandegrad.     

 Inom 24 timmar: Alla andra strokepatienter där akut intervention ej är 

aktuell. 
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DT angio indikationer: 

Vid trombolyslarm där NIH > 5 poäng, afasi eller tecken till bakre 

cirkulationsstörning. 

 I ambulansen görs följande: 

Klockslag för insjuknandet (om känt), RLS-grad, modifierad NIH-skala. 

P-glukos, BT.  

Vid trombolyslarm: Ring och förvarna akutmottagningen. 

På akutintaget görs följande (om ej trombolyslarm): 

Läkarbedömning (klockslag) inklusive RLS-grad och status, p-glukos, 

EKG, BAS- parametrar. Undvik KAD, RIK:a  om möjligt. Icke-akuta 

analyser: el-status, blodstatus, INR om Waran, CRP.   

Om trombolysfall, ange klockslag för start samt inkomst akuten 

 Direkt till röntgen. Se separat ”Styrdokument trombolys-

trombektomi”.  

På avd 5 görs följande: 

Provtagning om ej utförts på akutmott (trombolyslarm). NIH-skala, 

enkelt paresschema, svalgtest. Skapa strokejournal. Sjukgymnast-  och 

arbetsterapeutbedömning. 

I utvalda fall logoped, kurator, dietist. Starta sekundärprofylax  (t.ex. 

klopidogrel, trombyl,  

blodtrycksmediciner, ev. statiner, ev. antikoagulantia) 

BAS-parametrar och RLS x 2 i 3 dygn. Om <80 år: LDL-kolesterol, 

aPTT, SR.   
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Övrigt 

I utvalda fall: UCG/TEE, ultraljud carotis (alltid på TIA och minor stroke 

vid symtom från främre cirkulationen om ej DT angio redan gjorts), 

telemetri.  

Medvetandegrad (RLS-skalan), speciellt lillhjärns-stroke och stora 

infarkter. Överväg kraniotomi om malign mediainfarkt, kontakt 

neurolog/trombolys-bakjour på SU.  

Om patienten <50 år: kontakta Sahlgrenska för ev. övertag. 
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