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SAMMANFATTNING 

 

Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen och den tredje vanligaste orsaken till 

funktionshinder. I Sverige drabbas cirka 25 000 personer årligen. Patienter med stroke är 

den enskilda sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. I akut 

behandling av stroke används termen ”Time is Brain”, då det dör cirka två miljoner 

hjärnceller vid varje minuts fördröjning. Det har utförts stora ansträngningar i två 

decennier för att effektivisera akuta vårdkedjan vid stroke. Endast två till 13 procent av 

patienterna får möjlighet till behandling på sjukhus med trombolys och antalet 

trombektomi är mycket lägre. Av de patienter som får trombolys är det cirka en till tio 

procent som får trombolys inom en timme efter symtomdebut. Främsta orsaken till 

underbehandling är att patienter inte når sjukhuset tillräckligt snabbt för att undersökas och 

behandlas inom det smala terapeutiska fönstret. I Sverige år 2016 anlände 33 procent av 

patienterna med stroke inom tre timmar till sjukhus och antalet har inte ökat sedan 2011. 

Det var angeläget att beskriva befintlig kunskap om hur ambulanspersonal kan påskynda 

behandlingen för patienter med stroke. 

 

Syftet var att belysa ambulansteamets betydelse för att minska tiden från symtomdebut till 

behandling av stroke. 

 

Metoden för studien var en litteraturöversikt med 16 vetenskapliga artiklar publicerade 

mellan åren 2012 och 2017. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl.  

 

Resultatet som framkom av de valda artiklarna kunde sammanställas genom två 

huvudkategorier och fem underkategorier. Den ena huvudkategorin handlade om 

ambulanspersonalens omhändertagande av patienter med stroke. Den andra 

huvudkategorin handlade om ambulanspersonalens kunskap. Resultatet visade att 

ambulanspersonal kunde genom teamarbete i ett ambulansfordon med en inbyggd 

röntgenapparat, kallad Mobile Stroke Unit (MSU), förkorta tiden från symtomdebut till 

behandling. MSU var mellan 25 till 81 minuter snabbare, jämfört med konventionell 

ambulans. Dörr-till-nål tiderna (tiden från det att patient ankommer till sjukhus till start av 

trombolys) förbättrades med fem minuter när ambulanspersonal förvarnade sjukhusen med 

strokelarm. Ambulanspersonal förbättrade inte akuta vårdkedjan med hjälp av telemedicin. 

Patienter med stroke i bakre cirkulationen hade en timmes prehospitala fördröjningar 

jämfört med patienter med stroke i främre cirkulationen. Akuta vårdkedjan förbättrades 

inte när ambulanspersonal fick en timmes föreläsning om stroke.  

 

Slutsatsen var att ambulansteamet förkortade tiden från symtomdebut till behandling 

genom teamarbete i Mobile Stroke Unit. Ambulansteamet förbättrade inte akuta 

vårdkedjan med hjälp av telemedicin. Det skedde prehospitala fördröjningar för patienter 

med stroke i bakre cirkulationen. Ytterligare forskning av MSU behövs. Framtida 

randomiserade studier bör undersöka kliniskt utfall och kostnadseffektivitet. Det bör även 

forskas i området om hur ambulansteamet kan minska tiden från symtomdebut till 

behandling av stroke i en konventionell ambulans 

 

 

Nyckelord: stroke, ambulanspersonal, tid, prehospital trombolys, Mobile Stroke Unit.   



 

 

ABSTRACT 

 

Stroke is the second most common cause of death in the world and the third most common 

reason cause for disability. In Sweden approximately 25000 people are affected annually. 

Patients whit stroke are the group that accounts for most care days in Swedish hospitals. In 

acute stroke treatment, the term "Time is Brain" is used, as about two million brain cells 

die at every minute delay. Despite two decades of substantial efforts to streamline systems 

of care in stroke, only two to 13 percent of patients receive the treatment thtombolysis in a 

hospital and the rates of delivery of thrombectomy are far lower. Of the patients who are 

treated with thrombolysis, approximately one to ten percent receives thrombolysis within 

one hour after symptom on set. The main reason for such undertreatment is that patients do 

not reach the hospital quickly enough to be assesed and treated within the narrow 

therapeutic window. In Sweden 2016, only 33 percent of patients with stroke arrived to the 

hospital within three-hours after symptom on set and the rates has not increased since 

2011. It was important to describe existing knowledge about how the ambulance staff can 

shorten the time from symptom on set to treatment for stroke patients. 

 

The aim was to highlight the importance of the ambulance staff to reduce the time from 

symptom on set to stroke treatment. 

 

The method of the study was a literature review of 16 scientific articles published between 

the years 2012 and 2017. The articles were searched in the PubMed and Cinahl databases. 

 

The results obtained from the selected articles were compiled by two main categories and 

five subcategories. One main category was about the care of ambulance staff in patients 

with stroke. The second main category was about the ambulance staff's knowledge. The 

result showed that ambulance staff can shorten the time from symptom on set to treatment 

though teamwork in an ambulance with an inbuilt CT-scan, called Mobile Stroke Unit 

(MSU). MSU was between 25 minutes and 81 minutes faster, compared to conventional 

ambulance. Door-to-Needle time (time from patient arriving to hospital until start of 

thrombolysis) improved with five minutes when ambulance staff warned the hospital with 

a strokealarm. Ambulance staff did not improve the system of care using telemedicine. 

Patients with stroke in the posterior circulation had one hour of prehospital delays 

compared with patients with stroke in the anterior circulation. The system of care did not 

improve when ambulance staff received an hour's lecture on stroke.  

The conclusion was that ambulance staff shortened the time from symptom on set to 

treatment through teamwork in the Mobile Stroke Unit. Ambulance staff did not improve 

the system of care using telemedicine. There where prehospital delays for patients with 

stroke in the posterior circulation. Further research of MSU is required. Further 

randomized studies should investigate clinical outcome and cost-effectiveness. It should 

also be researched in the area of how the ambulance staff can shorten the time from 

symptom on set to treatment in a conventional ambulance. 

 

 

Keywords: stroke, emergency medical service, time, prehospital thrombolysis, Mobile 

Stroke Unit. 
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INLEDNING 

Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Utöver patientlidandet genererar 

stroke stora samhällskostnader. Akut behandling av stroke bör ske så fort som möjligt, då 

det dör cirka två miljoner hjärnceller vid varje minuts fördröjning innan 

reperfusionsbehandling (återställning av blodflöde) påbörjas. Endast två till 13 procent av 

alla patienter med akut stroke får behandling med trombolys och trombektomi. 

Behandlingen är tidsberoende och ju tidigare den startas desto större är chanserna att 

utfallet blir gynnsamt. En förutsättning för att kunna behandla en akut stroke är att 

symtomen uppfattas rätt både av patient, anhörig, allmänheten och ambulanspersonal. Den 

akuta vårdkedjan innefattar insatser både pre- och intrahospitalt, från strokelarm från 

ambulans till sjukhus, tidig diagnostik och tidig behandling på sjukhus. Ambulanspersonal 

har en betydelsefull roll i den akuta vårdkedjan, genom att snabbt och korrekt identifiera 

symtomen och förkorta tiden från symtomdebut till behandling. Den förkortade tiden till 

behandling kan troligen minska risken för mortalitet, samt hjälpa patienter till en bättre 

återhämtning efter stroke. 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård 

 

Ambulanssjukvården och dess bemanning bestäms i varje land och i vissa länder skiljer det 

sig även mellan stater eller området i landet. Likaså den formella kompetensen varierar hos 

personalen som vårdar patienter prehospitalt. I några länder finns ingen ambulanssjukvård 

alls, där får taxichaufförer eller anhöriga köra in de skadade till sjukhus (World Health 

Organization [WHO], 2005). Från och med år 2005 är det i Sverige krav på att det måste 

vara minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans, som kan ge läkemedel och 

avancerad sjukvård i ett tidigt skede (SOSFS, 2009:10). Stockholm läns landsting och flera 

andra landsting, har även infört krav på att bemanningen i ambulansen ska innefatta minst 

en specialiserad sjuksköterska (Stockholms läns landsting [SLL], 2004).  

 

I exempelvis USA gäller nationella riktlinjer för ambulanspersonalens utbildning. Det 

finns flera utbildningsnivåer, där den längsta är emergency medical responder (EMR) som 

har basala kunskaper i livsuppehållande åtgärder. Nästa nivå är emergency medical 

technician (EMT) som har grundläggande utbildning i att vårda och transportera patienter. 

Advanced emergency medical technician utför mer avancerad vård är EMT. Den högsta 

utbildningsnivån kallas paramedic (P) och de utför avancerad prehospitalt sjukvård 

(National Registry of Emergency Medical Technicians, 2011). I denna litteraturöversikt 

innebär benämningen ”ambulanspersonal” en person som arbetar i ambulansen med olika 

utbildningsnivåer.  

 

I Sverige är en ambulanssjuksköterska en specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård med fyra års högskoleutbildning (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor [RAS], 2017). Ambulanssjuksköterskan ska kunna utföra 

avancerad omvårdnad utifrån patientens individuella behov och ibland komplexa 

sjukdomstillstånd. Omvårdnaden ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Ambulanssjuksköterskan ska utifrån lokala riktlinjer självständigt besluta om, administrera 

och utvärdera farmakologiskt behandling, samt använda medicinskteknisk utrustning och 

utvärdera funktionen.  
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Ambulanssjuksköterskan ska även kunna identifiera kunskapsbrister inom 

ambulanssjukvård och delta i utveckling av ny teknik och utrustning, samt implementera 

evidensbaserat kunskap i ambulansverksamheten. Inom de närmsta tio till 15 åren kommer 

ambulanssjuksköterskan att möta nya utmaningar med ökade krav på självständighet och 

datorbaserade beslutsstöd. Dessutom behöver ambulanssjuksköterskan ett utökat stöd från 

högre medicinsk kompetens. Kompetensutvecklingen i framtiden kommer även att 

fokusera på tidig bedömning och befogenheter att triagera patienter till rätt vårdinstans 

(RAS, 2017).  

Stroke – definition, patofysiologi och förekomst 

 

Stroke är ett samlingsnamn för olika skador i hjärnan orsakade av ischemi (syrebrist) och 

definieras som snabbt påkommande störning av hjärnans funktion med symtom som varar 

minst 24 timmar eller leder till döden. Orsaken till skadan ska heller inte uppenbarligen 

vara annan än vaskulär (WHO, 2016). Ischemin i hjärnan uppstår till följd av hjärninfarkt, 

intracerebral blödning eller subarachnoidalblödning där cirka 85 procent beror på 

hjärninfarkt, vanligen orsakat av hjärtsjukdom eller ateroskleros. Intracerebrala blödningar 

ligger bakom cirka tio procent av alla stroke och subaraknoidalblödning bakom fem 

procent. Transitorisk ischemisk attack, TIA, är till skillnad från stroke ett övergående 

tillstånd med fokala symtom av ischemisk genes som inte varar mer än 24 timmar 

(Kumlien & Nyholm, 2012). 

 

Vid hjärninfarkt dör en del av hjärnans vävnad. Ischemin orsakas av ett upphört eller 

försämrat blodflöde i någon av hjärnans artärer. Detta kan bero på en trombos eller en 

emboli. Trombos innebär att ett koagel (blodpropp) bildas i en artär i hjärnan. Det kan 

uppstå på grund av en skada i blodkärlens vägg, vilket kan hända vid åderförkalkning eller 

vid en förträngning i kärlet (Wikström, 2012). När en spricka eller sår uppstår i kärlväggen 

sätts koagulationssystemet igång. Trombocyter (blodplättar) fastnar då i varandra och 

bildar en trombocytplugg för att täppa till läckan. Denna koagulationsprocess leder till att 

blodkärlet stängs av helt eller delvis och hjärnan drabbas då av ischemi. Det leder till att 

hjärnvävnaden i infarktsområdets centrum drabbas av celldöd och vävnadsskada. I området 

kring infarkten finns dock hjärnceller som kan räddas om blodflödet återställs. Detta 

område kallas penumbra (halvskugga). En emboli, är till skillnad från en trombos, en 

tilltäppning av ett blodkärl orsakad av ett blodkoagel som spolas med blodet och fastnar i 

hjärnan när blodkärlet blir för smalt (Wikström, 2012).  

 

Vanligaste enskilda orsaken till intracerebrala blödningar är liksom vid ischemisk 

hjärninfarkt hypertoni. Blödningen kan uppstå till följd av artärbristning, kärlmissbildning, 

koagulationsrubbning eller behandling med antikoagulantia (Ericson & Ericson, 2008). 

Hjärnblödning från en artär orsakar ischemi både på grund av att blödningen orsakar lokal 

tryckstegring samt att hjärnan utsätts för generell tryckökning. Subaraknoidalblödning kan 

uppstå när det sker en spontan ruptur av ett pulsåderbråck i anslutning till någon av 

hjärnans artärer, vilket sker i cirka 60 procent av fallen (Ericson & Ericson, 2008). Cirka 

20 procent av subaraknoidala blödningar sker av arteriella missbildningar, hypertoni 

och/eller höga blodfettsnivåer i blodet. Medan någon bakomliggande orsak inte kan 

konstateras i övriga fall (Kumlien & Nyholm, 2012).  

 

I världen är stroke den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste orsaken till 

funktionshinder (WHO, 2016). I Sverige drabbas cirka 25 000 personer årligen.  
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Medelåldern för insjuknande i Sverige är 75 år och 20 procent av de drabbade är under 65 

år. Patienter med stroke är den enskilda sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på 

svenska sjukhus och beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor per år (Riksstroke, 

2017).  

Symtom vid stroke 

 

Generella symtom vid ischemisk stroke är svaghet i någon kroppsdel, talsvårigheter, 

ansiktsförlamning, känselbortfall i någon kroppsdel och medvetandepåverkan. 

Bortfallssymtomen varierar från lättare kraftnedsättning till komplett muskelsvaghet i ena 

kroppshalvan till medvetslöshet. Symtomen bestäms av vilken del av hjärnan som drabbas 

samt av skadans utbredning och tidsförloppet (Ericson & Ericson, 2008). Vid en liten 

blödning, volym under 30 ml, är patienten i regel fullt vaken och den kliniska bilden kan 

inte skiljas från den vid ischemisk stroke. Vid större blödningar uppstår ett ökad 

intrakraniellt tryck med symtom som huvudvärk, kräkningar och medvetandesänkning 

proportionellt till blödningens storlek (Kumlien & Nyholm, 2012). Sänkt vakenhetsgrad 

tidigt efter symtomdebut avspeglar strokesjukdomens svårighetsgrad och är den starkaste 

variabeln för ogynnsamt utfall på lång sikt (Riksstroke, 2017). Vänster hemisfär i hjärnan 

är hos 80-90 procent av befolkningen dominant, vilket medför ”högerhänthet”. Skador på 

vänster sida av hjärnan medför ofta afasi i någon form, läs och skrivsvårigheter samt 

psykologiska besvär som depression. Skador på höger sida av hjärnan (icke dominant sida 

hos de flesta) kan medföra neglekt vilket innebär att de inte uppfattar omgivningen som 

finns till vänster om kroppens medellinje (Borovszky & Svensson, 2010). Bakre delen av 

hjärnan försörjs via vertebralartärer som mynnar ut i balisarartärer. Skador vid 

vertebrobasilarisområdet kan ge många olika symtomkombinationer. De vanligaste 

förekommande är yrsel, illamående, kräkningar, sväljningssvårigheter, 

koordinationssvårigheter (ataxi), onormal ögonmotorik (nystagmus), medvetandepåverkan 

och bilateral känselbortfall (Kumlien & Nyholm, 2012).  

Lidande efter stroke 

 

Enligt Reinö (2007) kan insjuknandet i stroke innebära ett lidande för patienter då hälsan 

och helheten rubbas. Personer som drabbats av stroke har beskrivit att det inneburit en 

snabb omställning av livet då insjuknandet ofta kommer hastigt (Rejnö, 2007). De har 

beskrivit en sorg över att inte kunna delta i utomhusaktiviteter i samma utsträckning som 

tidigare, då de tappat kontrollen över kroppen och olika kroppsliga funktioner. Vardagen 

och hemsituationen förändrades genom att plötsligt vara beroende av hjälp. De upplevde 

ett lidande i form av att inte kunna lita på sin egen kropp och osäkerheten kring att 

återinsjukna. Det självständiga livet ändrades och det uppstod en känsla av att vara 

utelämnad till yttre omständigheter som de själva inte kunde påverka (Rejnö, 2007). 

Depression efter stroke är ett problem som drabbar cirka 30 procent av de överlevande. Det 

finns även ett starkt samband mellan förekomst av depression och upplevelse av försämrad 

livskvalitet (Almborg, Ulander, Thulin & Berg, 2010). 

Behandling vid stroke 

 

Enligt Riksstroke (2017) är trombolys och trombektomi de behandlingsalternativ som finns 

vid en akut ischemisk stroke. Trombolys är en reperfusionsbehandling (återställning av 

blodföde) där man administrerar ett starkt blodförtunnande läkemedel som löser upp 

proppen.  
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Läkemedlet ges som infusion under en timme och får bara startas inom fyra och en halv 

timme efter symtomdebut (Riksstroke, 2017). Trombektomi är en intraarteriell behandling 

där man mekaniskt avlägsnar en proppbildning i hjärnans stora blodkärl och kan startas 

inom sex timmar efter symtomdebut. Vid en mycket stor ischemisk stroke med livshotande 

hjärnhinnesvullnad kan det utföras en hemikranektomi. Det är ett neurokirurgiskt ingrepp 

där skallbenen temporärt lyfts bort för att ge utrymme åt hjärnsvullnaden. Vid 

intracerebrala blödningar med klinisk försämring utförs det ett neurokirurgiskt ingrepp där 

blödningen utryms från hjärnan (Riksstroke, 2017). Enligt amerikanska riktlinjer för stroke 

skiljer sig blodtrycksbehandlingen åt vid ischemisk stroke och intracerebrala blödningar. 

Resultat från två studier ligger till grund för rekommendationen att patienter med pågående 

trombolys kan ha en blodtryckshöjning upp till 185/110 mmHg (Jauch et al., 2013), medan 

vid intracerebrala blödningar är en sänkning av systoliska blodtrycket till 140-160 mm Hg 

en säker metod med kliniska fördelar (Hemphill et al., 2015). För patienter med 

intracerebrala blödningar i Stockholms läns sjukhus rekommenderas en försiktig sänkning 

av systoliska blodtrycket om den överstiger 180 mmHg (SLL, 2017a). 

 

Innan reperfusionbehandling med trombolys kan startas, måste det alltid ske en 

differentiering mellan en ischemisk stroke och en blödning, med hjälp av en akut röntgen 

(datortomografi=DT) av hjärnan (Riksstroke, 2017). En akut röntgen påvisar eller utesluter 

blödning. Utfaller röntgensvaret normalt blir den principiella slutsatsen att det rör sig om 

en infarkt som ännu inte visualiserats (Kumlien & Nyholm, 2012). Utöver en akut röntgen 

måste det även utföras en neurologisk undersökning, analys av blodprover, uteslutning av 

diagnoser som ger liknande strokesymtom samt kontraindikationer för behandling. 

Läkemedlet som används vid trombolys heter Actilyse® där aktiva ämnet är alteplas. 

Läkemedlet löser upp tromber genom att binda till plasminogen när detta är bundet till 

fibrin i tromber (Actilyse®, 2017). Anledningen till att trombolys bara får startas inom fyra 

och en halv timme efter symtomdebut, är risken för komplikationer med bland annat 

intracerebrala blödningar. År 2008 förlängdes det terapeutiska fönstret för start av 

trombolys från tre timmar till fyra och en halv timme i syfte att öka antalet behandlingar 

(Wahlgren et al., 2008). Dock minskar den terapeutiska nyttan över den tidsperioden 

(Saver, 2006) och risken för symptomgivande blödningar ökar (Ahmed et al., 2010). 

 

Intraarteriella behandlingen trombektomi utförs på patienter som drabbats av en cerebral 

ischemi på grund av storkärlsocklusion med uttalade neurologiska symtom (Goyal et al., 

2015). En förutsättning för att upptäcka en storkärlsocklusion, är att kombinera en DT 

undersökning med DT-angiografi. Trombektomi utförs endast på specialiserade sjukhus. 

Detta neurokirurgiska ingrepp utförs i regel i kombination med trombolys och kan startas i 

normala fall sex timmar efter symtomdebut. Dock kan tidsgränsen utsträckas efter en 

individuell bedömning (Riksstroke, 2017), exempelvis vid storkärlsocklusion i bakre 

cirkulationen av hjärnan (Vergouwen et al., 2012). Det har visat sig att behandling med 

trombolys bara kan lösa upp proppen i cirka en tredjedel till hälften av alla fall (Broderick 

et al., 2013). Ny evidens (Goyal et al., 2015; Jovin et al., 2015; Saver et al., 2015) har visat 

att trombektomi är en säker metod, vilket har bidragit till en ökning av antal behandlingar i 

Sverige. År 2016 utfördes 499 trombektomier, vilket är ökning med 28 procent jämfört 

med 2015. Dessa 499 patienter hade mer uttalade neurologiska symtom innan behandling, 

jämfört med patienter som enbart behandlats med trombolys. Av alla 499 patienter var det 

drygt hälften som också fått trombolys (Riksstroke, 2017). 
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Vikten av en effektiv akut vårdkedja och tidig behandling 

 

Vårdkedjan vid akut stroke innefattar insatser både pre- och intrahospitalt, från strokelarm 

från ambulans till sjukhus, tidig diagnostik och tidig behandling på sjukhus. Parallellt med 

akutbehandlingen påbörjas en individuellt anpassad rehabilitering, för att patienten ska 

återvinna eller behålla bästa möjliga funktionsförmåga. Det första steget för att starta den 

akuta vårdkedjan är att personer som insjuknar i stroke eller personer i deras omgivning 

har kunskap om symtomen vid stroke för att utan dröjsmål ringa efter en ambulans 

(Riksstroke, 2017). 

 

I den akuta fasen av stroke dör det cirka två miljoner hjärnceller i minuten (Saver, 2006). 

Därför används termen ”Time is Brain” vid behandling av stroke (Vergouwen et al., 2012). 

I en studie analyserades data från åtta olika studier med cirka 3600 patienter som fått 

trombolys (Lees, 2010). Det framkom att det krävs cirka fem behandlingar för att en 

patient ska få utmärkt resultat, då det sker inom 90 minuter från symtomdebut. Utmärkt 

resultat räknades som inga symtom alls, eller inga signifikanta handikapp trots symtom. 

När trombolys startas senare, mellan 91 och 180 minuter, krävs det nio behandlingar för att 

en patient ska få utmärkt resultat. Och när behandling startas senare, mellan 181 och 270 

minuter krävs det 14 behandlingar för att en patient ska få utmärkt resultat (Lees, 2010). 

En studie visar att sannolikheten för ett bra kliniskt resultat minskar med 15 procent för 

varje 30 minuters fördröjning av reperfusionsbehandling (Sun et al., 2014). Det har också 

framkommit att vid trombektomi minskar chanserna för bra resultat med tio procent för 

varje 15 minuters fördröjning av behandling (He, Churilov, Mitchell, Dowling & Yan, 

2015).  

 

Det har utförts stora ansträngningar i två decennier för att effektivisera akuta vårdkedjan 

vid stroke. Trots detta är det endast tre till tio procent som får trombolys och antalet 

trombektomi är mycket lägre (Scholten, Pfaff, Lehmann, Fink & Karbach, 2013; 

Schwamm et al., 2013). Liknande siffror har bekräftats av en studie där det framkom att i 

Europa får två till åtta procent av patienter med akut stroke trombolys (Ahmed et al., 

2010). I Sverige år 2016 behandlades cirka 13 procent av alla registrerade patienter med 

akut stroke (22000 personer) med trombolys och cirka två procent med trombektomi 

(Riksstroke, 2017).  

 

Det kan ske fördröjningar under hela akuta vårdkedjan, men främsta orsaken till 

underbehandling är att patienter inte når sjukhuset tillräckligt snabbt för att undersökas och 

behandlas inom det smala terapeutiska fönstret. En studie har visat att 50 procent av alla 

patienter med akut stroke kommer till sjukhuset inom tre timmar efter symtomdebut 

(Agyeman et al., 2006). Under en ettårsperiod på ett sjukhus i USA anlände 15 procent av 

1923 patienter med akut stroke till sjukhus inom tre timmar efter symtomdebut (Katzan et 

al., 2004). I Sverige år 2016 anlände 33 procent av alla patienter med akut stroke inom tre 

timmar till sjukhus och antalet har inte ökat sedan 2011 (Riksstroke, 2017). 

Tidig behandling på sjukhus 

 

Benämningen dörr-till-nål är tiden det tar att starta trombolys på sjukhus räknat från det att 

patienten ankommer till sjukhus (Riksstroke, 2017). I USA har man som mål att lämpliga 

patienter med ischemisk stroke ska få trombolys i tid och att minst 50 procent ska ha en 

dörr-till-nål tid under 60 minuter (Jauch et al., 2013).  
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I en studie framkom det att mellan åren 2003-2009 hade 26.6 procent av alla patienter som 

fått trombolys (25504 personer) dörr-till-nål tider under 60 minuter och sett över sex och 

ett halvt år hade förbättringen varit moderat, från 19.5 till 29.1 procent (Fonarow et al, 

2011). I Sverige år 2016 var mediantiden i dörr-till-nål 43 minuter (Riksstroke, 2017).  

 

Termen gyllene timmen har förknippats med patienter med akut stroke som får behandling 

inom 60 minuter efter symtomdebut (Saver et al., 2010). Trots detta är det få patienter som 

får behandling inom gyllene timmen. I två studier undersöktes sammanlagt cirka 76800 

patienter som fått reperfusionsbehandling. I båda studierna framkom det att cirka en 

procent blivit behandlade inom gyllene timmen (Kim et al., 2017; Wahlgren et al., 2008). 

På ett sjukhus i Helsingfors Finland behandlades tio procent av patienterna som fått 

trombolys inom 70 minuter efter symtomdebut, trots att sjukhuset hade snabba median 

dörr-till-nål tider på 20 minuter (Meretoja et al., 2012). Patientgruppen som ändå lyckas 

anlända till sjukhus inom en timme efter symtomdebut, har dock visat sig ha längre dörr-

till-nål tider jämfört med gruppen som anlände mellan en och tre timmar, 91 vs 77 minuter 

(Saver et al., 2010).  

 

Det har visat sig att patienter som vårdats av en konventionell ambulans och fått trombolys 

inom 60 minuter efter symtomdebut, hade markanta neurologiska förbättringar (Advani, 

Naess & Kurz, 2017). De 73 patienter som fick gyllene timmen trombolys skrevs ut från 

sjukhus utan några neurologiska bortfall. Det framkom även att tidigare sjukdomar eller 

åldersskillnader inte påverkade resultatet. Samtidigt belyser studien de fördröjningar som 

uppstår med en konventionell ambulans, då endast 12 procent av alla patienter som fick 

trombolys (613 personer) fick chansen till gyllene timmen trombolys (Advani, Naess & 

Kurz, 2017). 

Ambulanspersonalens omhändertagande av patienter med stroke 

 

En snabb och korrekt identifiering av patienter med misstänkt stroke är helt avgörande för 

patientens fortsatta hälsa (Borovszky & Svensson, 2010). Både europeiska och 

amerikanska riktlinjer för stroke rekommenderar att ambulanspersonal endast bör använda 

sig av enkla bedömningskalor som är lätta att komma ihåg (European Stroke Organisation, 

2008; Jauch et al., 2013). Utöver den neurologiska bedömningen ska ambulanspersonal 

snabbt triagera och transportera till närmaste akutsjukhus med en strokeenhet som kan ge 

adekvat behandling (Jauch et al., 2013).  

 

När ambulanspersonal förvarnar sjukhusen med strokelarm har det visat sig både förkorta 

tiden till behandling på sjukhus och öka antalet trombolys (Casolla et al., 2013; Gladstone 

et al., 2009; Meretoja et al., 2012; O´Brien et al., 2012;). FAST-testet (Face, Arm, Speech, 

Time) har visat sig vara mindre känslig för identifiering av patienter med stroke i bakre 

cirkulationen, jämfört med identifiering av patienter med stroke i främre cirkulationen 

(Gulli & Markus, 2012). I Stockholms län utför ambulanspersonal AKUT-testet (Arm, 

Kroppsdel, Uttal, Tid), som är svenska versionen av FAST-testet (SLL, 2017b). I en 

nyligen publicerad studie framkom det att med ett tillägg till FAST-testet identifierade 

ambulanspersonal fler patienter med stroke i bakre cirkulationen. Skalan heter BE-FAST 

och står för: Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time. Med tillägget identifierade 

ambulanspersonal balanssvårigheter (Balance) och synfälsbortfall (Eyes), som är symtom 

som kan uppstå vid stroke i bakre cirkulationen. Studien visade att 14 procent av 

patienterna med akut stroke missades med bedömning utförd endast med FAST-testet, 

jämfört med fyra procent när BE-FAST-testet utfördes (Aroor, Sing & Goldstein, 2017).  
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När patienter väl når sjukhuset utför läkarna en neurologisk bedömning med hjälp av en 

skala kallad National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018). Bedömningsskalan NIHSS används för att mäta patienters neurologiska 

skador så korrekt som möjligt och för att upptäcka förändringar i nervstatus i samband med 

trombolys och trombektomi. En normal nervstatus ger noll poäng och maximal poäng är 

42. I vissa fall räknas en förändring på fyra poäng som kliniskt signifikant. I andra 

sammanhang anses NIHSS på noll till ett poäng vid uppföljning vara tecken på utmärkt 

tillfrisknande (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). NIHSS har använts i de flesta av 

studierna där man undersökt effekten av trombolys och är standard för mätning av 

förändringar i nervstatus hos patienter med stroke (Clark et al., 1999; Clark et al., 2000; 

Hacke et al., 1995; Hacke et al., 1998). En NIHSS bedömning omfattar 14 neurologiska 

funktionsområden. Det som bedöms är vakenhetsgrad, förståelse, orientering, 

ögonmotorik, synfält, ansiktsförlamning, förlamning i arm och ben, koordination i arm och 

ben, känsel, språkförståelse, uttal, neglekt samt förlamning i fingrar (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2018). Trots att NIHSS bedömningar är standard intrahospitalt, har skalan 

en nackdel. Den ger inte alltid utslag för patienter med stroke i bakre cirkulationen och 

orsakar längre dörr-till-nål tider jämfört med patienter med stroke i främre cirkulationen 

(Sarraj et al., 2015). 

Att möta patienter med stroke 

 

Att möta patienter prehospitalt kan innebära att ambulanspersonal befinner sig i en miljö 

med andra maktförhållande än de som råder mellan patient och vårdare på en 

vårdinstitution (Dahlberg et al., 2003). Vidare beskriver Dahlberg m.fl. (2003) att 

ambulanspersonal kan uppfatta det som att man i större utsträckning befinner sig på 

patientens territorium, vilket kan ge mer utrymme för patientens autonomi. Men patientens 

makt och självständighet riskerar också att åsidosättas i de fall när patienten är i behov av 

akut och snabb vård. Anledningen till detta är bland annat ett snabbt agerande av 

ambulansspersonalen med minskad möjlighet till kommunikation med patienten. Vid 

exempelvis sänkt medvetande eller i livshotande tillstånd blir patienten helt utelämnad till 

ambulanspersonalen (Dahlberg et al., 2003). Graden av patientens delaktighet är beroende 

av patientens förmåga att kunna förmedla sina behov, samt ambulanspersonalen förmåga 

att se och uppfatta patientens behov och önskemål. Vidare är patienten beroende av 

ambulanspersonalens vilja och förmåga att möta patientens uttalade behov. Samtidigt kan 

detta möte ske i situationer där anhöriga eller utomstående ifrågasätter beslut (Dahlberg et 

al., 2003).  

 

När ambulanspersonal möter patienter med stroke, bör de underlätta kommunikationen 

genom att prata i korta enkla meningar. Ambulanspersonalen kan även sammanfatta 

patientens budskap med en fråga som patienten kan svara ja, nej eller nicka (Ericson & 

Ericson, 2008). Omvårdnaden inriktar sig på att skapa trygghet istället för att trötta ut 

patienten med frågor som kan vara svåra att besvara på grund av talsvårigheter. 

Ambulanspersonalen ska även undvika att avbryta patienten när patienten gör talförsök. 

Det kan vilseleda så att patienten ”tappar tråden” (Ericson & Ericson, 2008). En studie har 

visat att det akuta insjuknandet vid afasi tycks vara präglat av ett nästan surrealistiskt lugn 

(Nyström, 2006). Det är när talet börja komma igång som självkänslan börjar svikta, allt 

från insjuknandedagen till flera år efter det att man fått stroke. Det som ser ut att vara 

meningslöst för patienten i akuta skedet kan emellertid få stor betydelse i efterhand 

(Nyström, 2009).  
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Sårbarheten hos patienter med afasi är hög då deras förmåga att initiera en dialog kan vara 

extremt begränsad (Nyström, 2006). Om ambulanspersonalen utesluter patienters anhöriga 

från kommunikationen kan det ge negativa konsekvenser då det finns en risk att viktig 

information inte uppfattas korrekt av den drabbade (Hemsley, Wernick & Worrall, 2013). 

Samtidigt kan en make/makas deltagande i samtalet innebära nackdelar för patienter. Om 

en anhörig tar över samtalet och gör sig till språkrör för patienter med afasi kan det leda till 

att patientens deltagande hämmas (Hersch et al., 2016). 

 

Ambulanspersonalen måste vara uppmärksam i mötet med patienter med neglekt som inte 

uppfattar omgivningen till vänster om kroppens medellinje. Detta fenomen är viktigt att ta 

hänsyn till, då ambulanspersonalen mestadels sitter till vänster om patienten i ambulansen 

(Borovszky & Svensson, 2010). Patienter som är extremt ”vänsterhänta” kan tvärtom inte 

uppfatta omgivningen till höger om kroppens medellinje, då höger hemisfär i hjärnan är 

dominant. Neglektbesvär är i akutskedet svår att överkomma eller kompensera, eftersom i 

problembilden ingår även oförmåga att förstå och inse sitt problem (Borovszky & 

Svensson, 2010).  

Konceptet Mobile Stroke Unit 

 

År 2003 presenterades för första gången idén till konceptet Mobile Stroke Unit (MSU) i 

Saarland Tyskland (Fassbender et al., 2003). Fordonet var sedan i bruk år 2008 (Walter et 

al., 2010). MSU är ett ambulansfordon med en inbyggd röntgenapparat för huvudet som 

utför CT och CT angiografi. Fordonet har utrustning för telemedicin, där neurologer på 

sjukhus kan se patienter i MSU via en kamera, utrustning för blodprovtagning och 

utrustning för att länka röntgenbilder till sjukhus. Målet med MSU har varit att förkorta 

tiden från symtomdebut till behandling genom att starta trombolys prehospitalt. Målet har 

även varit att förbättra triagen för patienter i behov av trombektomi och andra 

neurokirurgiska ingrepp (Fassbender et al., 2003; Walter et al., 2010). Med hjälp av 

röntgen och telemedicin kan neurologer på specialiserade akutsjukhus identifiera och 

avgöra om trombektomi eller neurokirurgi är aktuellt. Patienter får då möjlighet att 

triageras till rätt sjukhus (Cerejo et al., 2015). Socialstyrelsen (2017) anser i nuläget att 

sjukvården i Sverige endast bör erbjuda prehospital datormografi inom ramen för forskning 

och utveckling, då det vetenskapliga underlaget är för otillräcklig för att bedöma åtgärden 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Vid en akut stroke i Tyskland aktiverar larmcentralen en konventionell ambulans med 

ambulanspersonal (paramedic) och en läkare samtidigt som MSU aktiveras (Weber et al., 

2013). Ambulanspersonal och läkare i konventionella ambulansen påbörjar bedömningen 

av patient. En läkare från MSU utför sedan NIHSS bedömningen samtidigt som 

ambulanspersonal tar blodprover, analyserar svaren, röntgar patienten och administrerar 

läkemedel. Bemanningen i MSU i Tyskland består av en akut/neurologläkare, en 

ambulanspersonal och en röntgentekniker (Weber et al., 2013).  

 

Vid en akut stroke i Cleveland USA aktiverar larmcentralen en konventionell ambulans 

med ambulanspersonal (paramedic) samtidigt som MSU aktiveras (Gomes et al., 2015). 

Ambulanspersonal i konventionella ambulansen påbörjar bedömningen av patient. 

Ambulanspersonal från MSU utför sedan NIHSS bedömningen med hjälp av en 

neurologläkare som kontaktas via telemedicin. Läkaren kan från sjukhuset se patienten 

med hjälp av en kamera som är placerad på insidan av taket i fordonet.  
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Utöver NIHSS bedömningen tar ambulanspersonal blodprover, analyserar svaren, röntgar 

patienten, tar kontakt med neurolog via telemedicin och administrerar läkemedel. 

Bemanningen i MSU i Cleveland USA består av en ambulanspersonal (paramedic), en 

akutsjuksköterska, en ambulansförare och en röntgentekniker (Gomes et al., 2015). 

Teamarbete som teoretisk referensram 

 

International Council of Nurses (2012) menar att teamarbete kräver mer än professionell 

kompetens. Teammedlemmarna, i detta fall ambulanspersonal, röntgentekniker och läkare, 

måste ha en positiv människobild och en inställning att de övriga teammedlemmarna och 

patienten har kunskap och erfarenhet som bidrar till bra beslut. Teammedlemmarna måste 

kunna anpassa sitt arbetssätt utifrån patientens individuella behov och ibland komplexa 

sjukdomstillstånd, som också kan förändras över tid. Informationen som ges till patienten 

måste också kunna anpassas. Alla patienter är olika och det viktiga är inte vilken 

profession som förmedlar informationen, utan den som kan skapa en god dialog med 

patienten och de andra inblandade. Teamarbetet ska utföras prestigelöst och 

teammedlemmen med bra kontakt med patienten är den som naturligt får ett större ansvar 

för förmedling av information. Teammedlemmen kan då agera som språkrör för patientens 

och närståendes tankar och önskemål. Den specifika kompetens som krävs av varje 

profession i teamet ser olika ut beroende på vilken uppgift man tar sig an. Men några 

färdigheter är mer nödvändiga och mer generella i varje team. Exempelvis synen på en 

gemensam värdegrund, målsättning och uppdrag. Det handlar om att kunna koordinera sitt 

arbete i förhållande till andras, att ha kunskap om gruppdynamik och kommunikation samt 

att ha förståelse för patientens involvering. När ett team består av flera yrkesgrupper 

uppstår behovet av interprofessionell kompetens. Det innebär att ha kunskap och respekt 

för övriga professioner kompetens, roller och ansvarsområden. Teamet ska kunna använda 

varje medlems unika roll i teamarbetet för att nå fram till patienten och kunna erbjuda 

bästa möjliga vård (International Council of Nurses, 2012). 

Problemformulering 

 

Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Utöver patientlidandet genererar 

stroke stora samhällskostnader genom långa sjukhusvistelser och förlorad arbetskraft. I 

akut behandling av stroke används termen ”Time is Brain”, då det dör cirka två miljoner 

hjärnceller vid varje minuts fördröjning. Endast två till 13 procent av patienterna får 

möjlighet till reperfusionsbehandling på sjukhus då det sker fördröjningar under hela akuta 

vårdkedjan. I Sverige år 2016 anlände 33 procent av patienterna med stroke inom tre 

timmar till sjukhus och antalet har inte ökat sedan 2011. Därför är det angeläget att 

beskriva befintlig kunskap om hur ambulanspersonal kan påskynda behandlingen för 

patienter med stroke. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa ambulanssteamets betydelse för att minska tiden från symtomdebut till 

behandling av stroke. 
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METOD 

Ansats 

 

Metoden för studien var en litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck (2012) innebär en 

litteraturstudie att kritiskt granska och sammanställa relevant forskning inom valt område, 

ofta för att få svar på en välformulerad forskningsfråga. En litteraturöversikt är enligt 

Forsberg och Wengström (2016) en bra metod för att få svar på vad som fungerar bäst och 

vad som är effektivast inom ett forskningsområde. En förutsättning för en litteraturöversikt 

är att det ska finnas mycket skrivet av god kvalitet inom området. Valet föll på att utföra en 

integrativ rewiew (Whittemore & Knafl, 2005), som är en metod som tillåter att använda 

både kvantitativa och kvalitativa studier. Witthemore och Knafl (2005) metod ger en bra 

överblick av systematiska översikter och publicerade artiklar. Metoden innefattar även 

olika metoder som experimentell och icke-experimentell, samt kombinationen av teoretiska 

och empiriska studier. Det breda urvalet kan skapa en mer omfattande förståelse av ett 

specifikt område inom hälso- och sjukvård (Whittemore & Knafl, 2005)  

Urval 

 

För att andra ska kunna replikera litteraturöversikten ska inklusions- och exklusionkriterier 

beskrivas tydligt (Polit & Beck, 2012). Inklusionkriterierna i sökningarna bestämdes till att 

omfatta kvantitativa och kvalitativa primärartiklar publicerade mellan 2007-01-01 och 

2017-09-01. Artiklarna som valdes till litteraturöversikten var publicerade mellan åren 

2012 och 2017, artiklar skrivna på engelska, Peer reviewed (granskade av experter), 

kostnadsfria fulltextartiklar på internet eller i versioner där artikeln kunde beställas till 

Sophiahemmets Högskolebibliotek för en administrativ kostnad, artiklar gjorda på vuxna 

samt artiklar som kunde svara mot medel eller hög kvalitetsgranskning enligt 

Sophiahemmet Högskola bedömningsunderlag (bilaga 1). Exklusionkriterier bestämdes till 

att omfatta artiklar som inte svarade på syftet. Till exempel artiklar som beskrev 

vårdkedjan på sjukhus, fördröjningar i vårdkedjan innan ambulans tillkallades och läkarnas 

roll prehospitalt, då dessa ämnen inte speglade ambulanspersonalens arbetssätt. Artiklar 

exkluderades om de inte kunde svara mot medel eller hög kvalitetsgranskning enligt 

Sophiahemmet Högskola bedömningsunderlag (bilaga 1). 

Datainsamling 

 

Artikelsökningarna utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. PubMed innehåller 

vetenskapliga artiklar från tidskrifter inom medicin, omvårdnad och odontologi och Cinahl 

innehåller doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, arbetsterapi 

och sjukgymnastik. Första sökningarna utfördes i PubMed 2017-08-28. De sökord som 

ansågs relevanta till litteraturöversiktens syfte var Stroke, emergency medical service, 

time, prehospital thrombolysis och Mobile Stroke Unit. Sökorden ”nurse” och ”ambulance 

nurse” gav få träffar och inga relevanta studier. ”Emergency medical service” omfattar de 

olika utbildningsnivåerna inom ambulanssjukvården. Konceptet Mobile Stroke Unit 

uppstod med det namnet och är det vanligaste förekommande i internationella 

strokekongresser, trots att fordonen har olika namn i olika delar av världen. Sökorden 

kombinerades med AND för att utvidga och specificera sökningen samt för att utesluta 

oväsentliga sökresultat (Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2014). För att 

undvika att relevanta artiklar inte missades, utfördes det slutligen två fritextsökningar i 

båda databaserna med sökorden ”STEMO” och ”Mobile Stroke Treatment Unit”.   



11 

 

Det är ambulansfordon som utför konceptet Mobile Stroke Unit fast under ett annat namn. 

De sökorden gav bara dubbletter. Några dagar senare fortsatte datainsamlingen i Cinahl 

med samma sökord och procedur. Det framkom flera dubbletter i Cinahl.  

 

Först granskades artikeln. Ansågs den vara relevant för studiens syfte utifrån rubriken och 

abstrakten, lästes sedan artikeln i fulltext. När det fanns tillräckligt med granskade artiklar 

från båda databaserna med relevant information, påbörjades en kvalitetsgranskning (SBU, 

2014). Litteraturöversikten omfattade totalt 16 artiklar. Femton artiklar var av kvantitativ 

metod och en artikel var av kvantitativ och kvalitativ metod.  

 

Tabell 1. Översikt av datainsamling 

Databas Sökord Träffar Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 
PubMed 2017-

08-28 

Stroke AND 

emergency 

medical service 

AND time 

344 70 21 6 

PubMed 

2017-08-28 

Stroke AND 

prehospital 

thrombolysis 

32 15 10 2 

PubMed 

2017-08-28 

Mobile Stroke 

Unit 

20 12 8 2 

Cinahl 

2017-09-01 

Stroke AND 

Emergency 

medical service 

AND time  

143 50 17 3 

Cinahl 

2017-09-01 

Stroke AND 

prehospital 

thrombolysis 

1 1 1 1 

Cinahl 

2017-09-01 

Mobile Stroke 

Unit 

13 6 4 2 

Totalt  553   16 

 

Dataanalys 

 

I litteraturöversikten ingår både kvantitativa och kvalitativa studier och enligt Polit och 

Beck (2012) kan de kombineras i samma analys om de stödjer och kompletterar varandra. 

De valda artiklarna har analyserats genom integrerad dataanalys som enligt Whittemore 

och Knalf (2005) innebär att överskådligt sammanställa resultat och visa hur de förhåller 

sig till varandra. Första steget var att läsa artiklarna i sin helhet ett flertal gånger för att 

skapa en övergripande förståelse av innehållet. Resultaten analyserades genom att se 

likheter och skillnader och hur det svarade på litteraturöversiktens syfte. Andra steget var 

att identifiera olika kategorier och hur olika resultat förhöll sig till varandra. Tredje steget 

var att sammanställa resultatet i olika kategorier där varje kategori skulle ha liknande 

innehåll. Kategorierna hade även utmärkande delar som redovisades som underkategorier 

(Whittemore & Knafl, 2005). För att kvalitetsvärdera de valda studierna användes ett 

modifierat bedömningsunderlag för vetenskapliga artiklar (bilaga I) av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stolz och Bahtsevani (2011) och som redovisas i en matris 

(bilaga II). Alla tider i de valda studierna är redovisade i mediantider. 
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Centrala begrepp 

Symtom-till-nål: tiden från det att patient får symtom till start av trombolys 

Larm-till-dörr: tiden från det att ambulans får larm till att de ankommer med patient till 

sjukhus 

Dörr-till-nål: tiden från det att patient ankommer till sjukhus till start av trombolys 

Gyllene-timmen-trombolys: när patienter får trombolys inom 60 minuter efter 

symtomdebut 

Symtom-till-behandlingsbeslut: tiden från det att patient får symtom till att läkare beslutar 

om behandling (trombolys/trombektomi eller annan behandling). 

Forskningsetiska överväganden 

 

I denna litteraturöversikt gjordes forskningsetiska överväganden för att säkerställa 

kvaliteten (Vetenskapsrådet, 2011). Litteraturöversikten har föjt de etiska principer för 

medicinsk forskning som omfattar människor och skrivits av World Medical Association 

(2008). Till exempel redovisar de inkluderade artiklarna att inga kommersiella intressen 

förekommit eller att några personer kommit till skada. Alla studier har finansierats av 

antingen universitetssjukhus, nationella- och internationella hälsoinstitut. Nio artiklar var 

etiskt godkända. Det innebär att artiklarna hade fått tillstånd av en etisk kommitté. Sju 

artiklar redovisade etiska överväganden men det framgick inte om de fått tillstånd av en 

etisk kommitté. Enligt Vetenskapsrådet (2011) undveks vetenskaplig oredlighet för att 

resultatet inte skulle anses orättvis. Enligt Forsberg & Wengstöm (2016) återgavs alla 

relevanta resultat sanningsenligt och aktsamt även om det inte stämde överens med 

författarens förkunskaper och åsikter. De valda artiklarna svarade på litteraturöversiktens 

syfte och valdes inte enbart för att stödja författarens åsikter. 

RESULTAT 

Resultatet omfattade 16 vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2012 och 2017. 

Studierna var utförda i: Argentina (n=1 ), England (n=1 ), Finland (n=1), Nederländerna 

(n=1), Spanien (n=1), Tyskland (n=4 ), Taiwan (n=2 ), USA (n=4 ), och i Österrike (n=1 ). 

Urvalet bestod av 15 kvantitativa studier och en studie med mixad metod. Resultatet som 

framkom av de valda artiklarna kunde sammanställas genom två huvudkategorier och fem 

underkategorier. Den ena huvudkategorin handlade om omhändertagande av patienter med 

stroke med underrubrikerna: förvarning med strokelarm till sjukhus, användande av 

telemedicin och konceptet Mobile Stroke Unit. Den andra huvudkategorin handlade om 

kunskap med underkategorierna: kunskap om bedömningsskalor vid omhändertagandet av 

patienter med stroke och kunskap och utbildning.  

Omhändertagande av patienter med stroke 

 

Det framkom att en kombination av faktorer bidrog till att öka antalet trombolys (Lahr, van 

der Zee, Vroomen, Luijckz & Buskens, 2013) och att användandet av ambulans inte 

förbättrade symtom-till-dörr tiden (Hawkes, Farez, Calandri & Ameriso, 2016). Lahr, van 

der Zee, Vroomen, Luijckz & Buskens (2013) visade i sin studie att en kombination av 

faktorer bidrog till att öka antalet trombolys med cirka åtta procent. Sju av de åtta 

procenten tilldelades prehospitalt och cirka en procent intrahospitalt. De prehospitala 

faktorerna omfattade symtom-till-larmsamtal som bidrog med 1.7 procent, kontakt med 

larmcentral med 0.9 procent, ambulanstransport med 2.8 procent, ambulanstransport med 

hög prioritet med 0.2 procent.  
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Den resterande procenten var en effekt av en kombination av symtom-till-larmsamtal och 

ambulanstransport. Av alla intrahospitala faktorer bidrog neurologisk undersökning med 

0.5 procent och röntgenundersökning med 0.8 procent (Lahr, van der Zee, Vroomen, 

Luijckz & Buskens, 2013). I Buenos Aires Argentina framkom det att av 100 patienter som 

drabbades av stroke använde endast 37 procent ambulans och användandet förbättrande 

inte symtom-till-dörr tiden. Tio patienter fick trombolys och sju av dem tog sig till sjukhus 

på egen hand. För varje poängökning i NIHSS, ökade chansen att ringa efter ambulans med 

tio procent (Hawkes, Farez, Calandri & Ameriso, 2016). 

Förvarning strokelarm till sjukhus 

Det har visat sig att ambulanspersonal har varierande kunskaper om kriterier för att 

förvarna strokelarm till sjukhus (Sheppard et al., 2016), men när de väl förvarnar bidrar det 

till snabbare dörr-till-nål tider (Hsieh et al., 2016). I studien av Sheppard et al. (2016) 

framkom det att ambulanspersonal förvarnade sjukhuset med strokelarm i 53 procent, men 

endast 29 procent av patienterna uppfyllde kriterierna för strokelarm enligt riktlinjer. 

Samtidigt blev 22 procent av alla patienter inte förvarnade till sjukhus, trots att de 

uppfyllde kriterierna för strokelarm. Ambulanspersonal beskrev en frustration när deras 

bedömning av patienter med stroke inte delades av personal på akutmottagningen. De 

upplevde att personal på akutmottagningen hade en högre acceptans när ambulanspersonal 

förvarnade sjukhusen för patienter med bröstsmärtor, jämfört med patienter med stroke. De 

patienter som ambulanspersonal tyckte var svårast att bedöma om de uppfyllde kriterierna 

för strokelarm var patienter med få symtom, om symtomen gått i regress eller osäker tid för 

symtomdebut (Sheppard et al., 2016). I studien av Hsieh et al. (2016) visade det sig att när 

ambulanspersonal förvarnade sjukhuset med strokelarm bidrog det till fem minuter 

snabbare dörr-till-nål tider på sjukhuset, jämfört med patienter som inte förvarnades (63 vs 

68). Det bidrog också till sex minuter snabbare dörr-till-röntgen tider. Patientgruppen som 

förvarnades med strokelarm hade 16 poäng i median NIHSS, jämfört med 12,5 i median 

NIHSS poäng för patienter som inte förvarnades. Båda patientgrupperna hade liknande 

tider vid prehospital omhändertagande (Hsieh et al., 2016).  

Användande av telemedicin 

Det framkom att NIHSS bedömningar kunde utföras av ambulanspersonal i en 

konventionell ambulans med hjälp av telemedicin (Wu et al., 2014) men det förkortade inte 

dörr-till-röntgen tiderna (Bergrath et al., 2012). I studien av Wu et al. (2014) framkom det 

att ambulanspersonal bedömde 34 fall med hjälp av telemedicin utan större tekniska 

komplikationer. Ambulanspersonal hade en 95 procentig överenskommelse med 

neurologer på sjukhus, som i efterhand bedömde samma patientfallsscenario. NIHSS 

bedömningarna dröjde i genomsnitt tio minuter och påverkade inte transporttiden (Wu et 

al., 2014). I studien av Bergrath et al. (2012) visade det sig att patienter bedömda med 

hjälp av telemedicin hade lika långa dörr-till-röntgen tider som patientgruppen som 

bedömdes av konventionell ambulans (59.5 vs 57.5). Med hjälp av telemedicin fick 

mottagande läkare på sjukhuset mer specifik information om patienten men behandling 

startades inte snabbare jämfört med konventionell ambulans. Det framkom också att båda 

patientgrupperna hade längre dörr-till-röntgen tider än rekommenderat (Bergrath et al., 

2012). 
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Konceptet Mobile Stroke Unit 

 

 
Figur 1. 

 

Konceptet Mobile Stroke Unit har bidragit till att förkorta tiden från symtomdebut till 

trombolys. I studien av Walter et al. (2012) var MSU 81 minuter snabbare i symtom-till-

nål tider jämfört med konventionell ambulans, 72 vs 153. I tre andra studier var MSU 25 

minuter snabbare i symtom-till-nål tider jämfört med konventionell ambulans. I studien av 

Ebinger et al. (2014) var tiderna 81 vs 105. I studien av Ebinger et al. (2015) var tiderna 

80,5 vs 105 och i studien av Taqui et al. (2017) var tiderna 97 vs 122,5 (Figur 1). 

 

 

 
Figur 2. 

 

Konceptet Mobile Stroke Unit har bidragit till att förkorta tiden från larm till trombolys. 

Två studier visade att larm-till-nål tiderna var 40 minuter snabbare med MSU jämfört med 

konventionell ambulans. I ena studien av Walter et al. (2012) var tiderna 38 vs 78 och i den 

andra studien av Taqui et al. (2017) var tiderna 55,5 vs 94. I en annan studie av Ebinger et 

al. (2014) var larm-till-nål tiden 25 minuter snabbare, 47 vs 72 (Figur 2). 

 

 

72
81 80,5

97

153

105 105
122,5

0

50

100

150

200

Walter et al., 2012 Ebinger et al., 2014 Ebinger et al., 2015 Taqui et al., 217

Symtom-till-nål tider i minuter

Mobile Stroke Unit Konventionell ambulans

38

55,5
47

78

94

72

0

20

40

60

80

100

Walter et al., 2012 Taqui et al., 2017 Ebinger et al., 2014

Larm-till-nål tider i minuter

Mobile Stroke Unit Konventionell ambulans



15 

 

 
Figur 3. 

 

Utöver symtom-till-nål och larm-till-nål tider, har konceptet Mobile Stroke Unit bidragit 

till att öka antalet trombolys startade inom 60 minuter efter symtomdebut samt ökat 

andelen patienter som får snabbare behandlingsbeslut jämfört med konventionell 

ambulans. I studien av Ebinger et al. (2015) var antalet gyllene timmen trombolys sex 

gånger högre med MSU jämfört med konventionell ambulans, 31 vs 4.9 procent. I en 

studie av Taqui et al. (2017) fick 25 procent av patienterna trombolys inom 60 minuter 

efter symtomdebut och ingen av konventionell ambulans. I en annan studie av Walter et al. 

(2012) hade 57 procent av patienterna symtom-till-behandlingsbeslut inom 60 minuter i 

MSU jämfört med fyra procent i en konventionell ambulans (Figur 3).  

 

Konceptet Mobile Stroke Unit har bidragit till snabbare tider under hela akuta vårdkedjan, 

jämfört med konventionell ambulans. Studien av Walter et al. (2012) visade att MSU var 

48 minuter snabbare i symtom-till-behandlingsbeslut, 56 vs 104. Studien visade även 41 

minuter snabbare tider i både larm-till-behandlingsbeslut, 35 vs 76 och symtom-till-

röntgen, 56 vs 97. (Walter et al., 2012). I studien av Itrat et al. (2016) var möte-med 

patient-till-nål 26 minuter snabbare, 32 vs 58. Larm-till-röntgen tiderna var snabbare i tre 

studier. I studien av Walter et al. (2012) var tiderna 37 minuter snabbare, 34 vs 71. I 

studien av Taqui et al. (2017) var tiderna 20 minuter snabbare, 44 vs 64 och i studien av 

Ebinger et al. (2014) var tiderna 15 minuter snabbare, 35 vs 50. 

Kunskap 

Kunskap om bedömningsskalor vid omhändertagandet av patienter med stroke 

Den mest förekommande bedömningsskalan i de inkluderade studierna var NIHSS och 

förekom i tio studier (Ebinger et al., 2014; Ebinger et al., 2015; Hawkes et al., 2016; Itrat 

et al., 2016; Kesinger et al., 2015; Pérez de la Ossa et al., 2013; Sommer et al., 2017; Taqui 

et al., 2017; Walter et al., 2012; Wu et al., 2014). Bedömningar med NIHSS utfördes av 

ambulanspersonal i en konventionell ambulans eller i en Mobile Stroke Unit med hjälp av 

telemedicin, av ambulanspersonal på helikopter med utbildning i NIHSS bedömning, av 

läkare på sjukhus och av läkare i en Mobile Stroke Unit. De andra bedömningsskalorna är 

förenklade versioner av NIHSS för att användas prehospitalt. I sex studier utfördes 

Cincinnati Prehospital Stroke Scale (Ebinger et al., 2014; Ebinger et al., 2015; Hsieh et al., 

2012; Itrat et al., 2016; Taqui et al., 2017). I två studier utfördes Face Arm Speech Time 

(FAST) (Poulakka et al., 2016; Sheppard et al., 2016).  
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Rapid Arterial Occlusion Evaluation Scale (RACE) förekom i en studie (Pérez de la Ossa 

et al., 2013) och annan checklista i två studier (Lahr et al., 2013; Bergrath et al., 2012). I 

sex studier användes två bedömningsskalor (Ebinger et al., 2014; Ebinger et al., 2015; Itrat 

et al., 2016; Pérez de la Ossa et al., 2013; Taqui et al., 2017; Walter et al., 2012).  

 

Tabell 2. Sammanställning av olika bedömningsskalor och antal studier. 

 

I studien av Sommer et al. (2017) framkom det att ambulanspersonal hade svårare att 

identifiera patienter med stroke i bakre cirkulationen när de bedömdes med FAST-testet 

jämfört med patienter med stroke i främre cirkulationen. Mellan åren 2003 och 2015 

bedömde ambulanspersonal 71000 personer med FAST-testet. Det framkom att de med 

stroke i bakre cirkulationen (11900 personer) hade en timmes fördröjning i symtom-till-

dörr (170 vs 110 minuter) när de jämfördes med patienter med stroke i främre 

cirkulationen (59000 personer). De anlände även i mindre utsträckning till sjukhus inom 

tre timmar efter symtomdebut (54 vs 69 procent). Jämfört med de med stroke i främre 

cirkulationen behandlades denna patientgrupp i mindre utsträckning med trombolys (8.6 vs 

16.6 procent) och när de väl fick behandling hade de åtta minuters fördröjning i 

mediantider i symtom-till-dörr, (80 vs 72 minuter). Det framkom att alla inkluderade 

patienter med stroke i bakre cirkulationen hade i snitt 27 minuters prehospitala 

fördröjningar, jämfört med patienter med stroke i främre cirkulationen. På grund av de 

prehospitala fördröjningar i omhändertagandet av patienter med stroke i bakre 

cirkulationen var det cirka 100 patienter per år som inte fick chansen att behandlas med 

trombolys (Sommer et al., 2017). 

Kunskap och utbildning 

Det framkom att ambulanspersonal med utbildning i NIHSS bedömningar kunde upptäcka 

storkärlsocklusioner med goda resultat (Kesinger, Sequeira, Buffalini & Guyette, 2015) 

samt att bedömningar med RACE gav liknande resultat som bedömningar med NIHSS 

(Pérez de la Ossa et al., 2013). Det har också visat sig att ambulanspersonal förkortar tiden 

hemma hos patienten efter utbildning om stroke (Puolakka et al., 2016). I studien av 

Kesinger, Sequeira, Buffalini & Guyette (2015) framkom det att ambulanspersonal kunde 

upptäcka en storkärlsocklusion med hjälp av NIHSS med ett positivt prediktivt värde av 

83,7 procent.  

Bedömningsskala Utförda av Antal Studier 
Cincinnati Prehospital 

Stroke Scale (CPSS) 

Läkare/ambulanspersonal 6 Ebinger et al. (2014). Ebinger et al. 

(2015). Hsieh et al. (2012). Itrat et al. 

(2016). Taqui et al. (2017). Walter et 

al. (2012).  

Face Arm Speech Time 

(FAST) 

Ambulanspersonal 2 Poulakka et al. (2016). Sheppard et 

al. (2016). 

National Institute 

Health Stroke Scale 

(NIHSS) 

Läkare/ambulanspersonal 10 Ebinger et al. (2014). Ebinger et al. 

(2015). Hawkes et al. (2016). Itrat et 

al. (2016). Kesinger et al. (2015). 

Pérez de la Ossa et al. (2013). 

Sommer et al. (2017). Taqui et al. 

(2017). Walter et al. (2012). Wu et 

al. (2014). 

Rapid Arterial 

Occlusion Evaluation 

Scale (RACE) 

Ambulanspersonal 1 Pérez de la Ossa et al. (2013). 

Annan checklista Ambulanspersonal 2 Lahr et al. (2013). Bergrath et al. 

(2012). 



17 

 

Liknande resultat för att upptäcka storkälsocklusion framkom i studien av Pérez de la Ossa 

et al. (2013), där bedömningar av ambulanspersonal med hjälp av RACE hade fem 

procents felmarginal när de jämfördes med NIHSS bedömningar av läkare på sjukhus. I en 

studie från Taiwan (Hsieh et al., 2012) framkom det att ambulanspersonal förbättrade den 

totala poängen avsevärt i ett skrifligt prov direkt efter en tremånadersutbildning om stroke 

(34,2 ± 2,2 vs 37,3 ± 1,7, p <0,001). Ökningen i den totala poängen varade även i tre 

månader (36,4 ± 1,9 vs 34,1 ± 2,2, p = 0,002). I studien av Puolakka et al. (2016) visade 

det sig att ambulanspersonal förkortade mediantiden hos patienter med tio procent efter en 

timmes föreläsning om stroke, från 25 till 22,5 minuter. Larm-till-dörr tiden blev dock 

oförändrad och telefonkonsultation med neurolog var associerad med fördröjningar hos 

patienter. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet var att belysa ambulanssteamets betydelse för att minska tiden från symtomdebut till 

behandling. En litteraturöversikt är enligt Forsberg och Wengström (2016) en bra metod 

för att väga samman resultat från flera vetenskapliga studier för att få svar på vad som 

fungerar bäst och vad som är effektivast inom ett forskningsområde. Författaren ansåg att 

denna metod var lämplig för valt syfte, då andra metoder skulle vara för tidskrävande för 

ett arbete på denna nivå. En kvalitativ intervjustudie ansågs inte lämplig då tiden från 

symtomdebut till behandling inte skulle kunna belysas, utan endast ambulanspersonalens 

upplevelse av tid. Artikelsökningarna utfördes i två databaser vilket författaren anser vara 

en svaghet då relevant forskning kan ha missats. Relevant forskning kan även ha förbigåtts 

då sökningen endast omfattade kostnadsfria fulltextartiklar på internet. Alla artiklar var 

skrivna på engelska, vilket anses vara det mest vedertagna språket inom forskning. 

Samtidigt är engelska inte författarens modersmål vilket kan ha bidragit till att relevant 

forskning förbisetts. Författarens tidigare kunskap om stroke kan ha orsakat bias i 

litteratursökningen och i bedömning av artiklarna. Samtidigt kan författarens erfarenhet 

bidragit till en djupare förståelse och kritiskt tänkande i studiernas metodutformning. 

Artikelsökningen innefattade kvantitativa och kvalitativa artiklar. Inom 

omvårdnadsforskning menar Forsberg och Wengström (2016) att kvalitativa studier kan 

och bör användas vid litteraturöversikter. De skriver vidare att litteraturöversiktens 

vetenskapliga kvalitet kan stärkas om urvalet består av lika delar kvantitativ och kvalitativ 

forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Det har skett en stor utveckling i vårdkedjan för 

patienter med stroke de senaste åren vilket bidrog till att söka på senaste tio års forskning 

där de valda artiklarna blev från åren 2012 till 2017. Av de 16 valda artiklarna 

representerades nio länder och fyra kontinenter och enligt Polit och Beck (2012) 

inkluderades endast primärkällor. Det sökordet som gav mest träffar var sökordet 

”emergency medical service”,, vilket kunde kombineras med andra mer specifika sökord. 

Sökordet ” Mobile Stroke Unit” valdes då det är det mest vedertagna i internationella 

strokekongresser. Konceptet Mobile Stroke Unit har olika namn i olika städer och länder, 

därför gjorde författaren en sökning med orden ”STEMO” och ”Mobile Stroke Treatment 

Unit” för att inte missa relevant forskning. Dessa sökord gav endast dubbletter från tidigare 

sökningar.  
 

Forsberg & Wengström (2016) menar på att i en kvantitativ studie är det författaren som 

definierar överförbarheten. Läsaren kan sedan avgöra om de håller med författaren eller 

inte.  
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I en kvalitativ studie presenterar författaren de fynd som gjordes och läsaren avgör själv 

studiens överförbarhet. Litteraturöversikten innehöll 15 kvantitativa artiklar och en artikel 

med mixad metod. Författaren hade svårt att dra några slutsatser gällande överförbarhet. 

Ambulanspersonal i de valda studierna hade olika utbildningsnivåer. Inget land i de valda 

studierna hade ambulanspersonal med utbildningar som speglar ambulanssjuksköterskors 

utbildning i Sverige. Det i sin tur påverkar enligt Forsberg & Wengström (2016) externa 

validiteten negativt, då slutsatserna endast kan påstå gälla i undersökt land. En negativ 

påverkan på överförbarhet är att samma författare återkom i flera av MSU studierna. Det 

kan bero på att konceptet Mobile Stroke Unit är en ny metod i omhändertagandet av 

patienter med stroke.  

 

Styrkan i litteraturöversikten var att de valda artiklarna endast var av hög eller måttligt hög 

evidensstyrka, när de kvalitetsvärderades efter ett modifierat bedömningsunderlag (Berg, 

Dencker och Skärsäter, 1999 och Willman, Stolz och Bahtsevani, 2011). Tio av 16 studier 

var av hög evidensstyrka, där fyra av dem var randomiserade kontrollstudier, som enligt 

Forsberg och Wengström (2016) betraktas som hög metodologiskt kvalitet. Reliabiliteten 

minskar dock, då författaren förmåga att använda bedömningsunderlaget medför risk för 

subjektivitet. Detta skulle kunna ha undvikits om litteraturstudien hade skrivits av två 

personer. Styrkan i de valda studierna var att inklusionskriterierna var tydligt beskrivna 

vilket gav minimalt bortfall, som kan bidra till ökad intern validitet av litteraturöversikten 

(Forsberg & Wengström, 2016). Ensamt författarskap innebär sänkt trovärdighet (Forsberg 

& Wengström, 2016) vilket kan ha orsakat missvisande resultat när de analyserats genom 

integrerad dataanalys enligt Whittemore och Knafl (2005). Kategoriers utmärkande delar 

kan ha analyserats missvisande genom subjektiva tolkningar. 

 

Endast nio av de 16 valda studierna var granskade av en etisk kommitteé vilket är en 

nackdel för litteraturöversiktens trovärdighet. Författaren till denna litteraturöversikt har 

strävat efter att undvika förfalskning av data genom att använda referenser på ett korrekt 

sätt. Det undveks även plagiat och det hölls ett objektiv förhållningssätt till litteraturen. 

Även fast Forsberg och Wengström (2016) menar på att en helt objektiv förhållningsätt är 

omöjligt. Författarens förkunskap om ämnet kan omedvetet påverkat resultatet genom 

selektivt studieurval (Polit & Beck, 2012). 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet kunde svara på syftet då det framkom att ambulanspersonal kunde förbättra 

akuta vårdkedjan genom att förvarna sjukhusen med strokelarm, med konceptet Mobile 

Stroke Unit och möjligtvis med bedömningsskalor för att upptäcka storkärlsocklusioner. 

Teamarbete med konceptet Mobile Stroke Unit hade som mest effekt på tiden, med ökade 

antal patienter som fick trombolys inom 60 minuter och upp till 81 minuter snabbare 

symtom-till-nål tider, jämfört med konventionell ambulans. Akuta vårdkedjan förbättrades 

inte när ambulanspersonal använde telemedicin. Vårdkedjan förbättrades inte heller för 

patienter med stroke i bakre cirkulationen, eller när ambulanspersonal fick en timmes 

föreläsning om stroke.  

 

I studien av Hawkes, Farez, Calandri och Ameriso (2016) framkom det att användandet av 

ambulans inte förbättrade symtom-till-dörr tiden och att allmänheten hade lågt förtroende 

för ambulanspersonal. Kunskapen om stroke i Argentina är låg bland både befolkningen 

och vårdpersonal där mindre än en procent av patienterna med stroke behandlas med 

trombolys (Hawkes, Farez, Calandri & Ameriso, 2016).  
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I en nyligen publicerad studie från Sverige, framkom det att en nationell strokekampanj 

med AKUT-testet, ökade kunskapen om stroke bland befolkningen. Kunskapen ökade från 

fyra procent innan kampanjen till 23 procent direkt efter och 14 procent 21 månader efter 

avslutad kampanj. Studien visade att upprepade strokekampanjer tycks vara nödvändiga 

för att behålla kunskapen bland befolkningen (Nordanstig et al., 2017). 

 

Det framkom att ambulanspersonal hade varierande kunskaper om kriterier för förvarning 

med strokelarm (Sheppard et al., 2016) och att förvarningar med strokelarm till sjukhus 

förbättrade dörr-till-nål tiderna med fem minuter (Hsieh et al., 2016). Fyra tidigare studier 

kan bekräfta att förvarningar med strokelarm förbättrar akuta vårdkedjan intrahospitalt 

samt ökar antalet trombolys (Casolla et al., 2013; Gladstone et al., 2009; Meretoja et al., 

2012; O´Brien et al., 2012). Ambulanspersonalens varierande kunskaper skulle kunna 

orsaka att strokelarmsaktiveringen på sjukhus inte tas på allvar. Samtidigt kan stroke ge 

komplexa symtom från lättare kraftnedsättning till komplett muskelsvaghet i ena 

kroppshalvan till medvetslöshet. Symtomen bestäms av vilken del av hjärnan som drabbas 

samt av skadans utbredning och tidsförloppet (Ericson & Ericson, 2008). I 

ambulanssjukvården i Sverige finns det skillnader för att patienter ska uppfylla kriterierna 

för strokelarm. I några län får exempelvis patienter inte vara medvetslösa eller äta Waran® 

för att uppfylla kriterierna för strokelarm (Samverkan 112, 2017). Det stämmer inte 

överens med behandlingsriktlinjerna som läkare i Stockholms läns landsting stödjer sig 

mot, när de möter patienter med stroke i behov av trombolys och trombektomi (SLL, 

2017a). Behandlingsriktlinjerna för ambulanssjukvården i Sverige kan möjligtvis orsaka 

ojämlik vård för patienter med stroke, där patienter eventuellt inte får chansen till 

reperfusionsbehandling. 

 

NIHSS bedömningar med hjälp av telemedicin förbättrade inte akuta vårdkedjan (Bergrath 

et al., 2012). Samtidigt visar två tidigare studier att telemedicin är en säker metod med 

positiva effekter på akuta vårdkedjan (Meyer et al., 2008; Pervez et al., 2010). 

Kompetensen varierar hos ambulanspersonal i olika länder (WHO, 2005), vilket kan ha 

påverkat resultaten. I studien av Wu et al. (2014) framkom det att telemedicin orsakade att 

ambulanspersonal inte kunde utföra andra vårdåtgärder i samma utsträckning, som 

exempelvis kontinuerlig blodtryck och puls. Det kan ha påverkat bedömningen av en akut 

stroke då exempelvis hypo- och hyperglykemi kan ge liknande strokesymtom. Några andra 

exempel är att hos patienter med tidigare stroke kan feber och lågt blodtryck ge 

strokesymtom som inte behöver åtgärdas med reperfusionsbehandling (Kumlien & 

Nyholm, 2012).  

 

Genom teamarbete i MSU har det framkommit att ambulanspersonal bidragit till att 

förkorta tiden från symtomdebut till behandling av stroke. Teamarbetet har utförts 

prestigelöst, med gemensamma målsättningen att förkorta tiden till behandling. 

Ambulanspersonalens unika kompetens har använts för att erbjuda bästa möjliga vård och 

förflyttat den intrahospitala spetskompetensen till det prehospitala fältet (International 

Council of Nurses, 2012). Samtidigt kan MSU inte påverka symtom-till-larm tiden, utan 

bara påverka larm-till-nål tiderna. Därför bör konceptet inte ersätta de förbättringsarbeten 

som utförs prehospitalt och intrahospitalt.  

 

Den viktigaste faktorn som framkommit är att MSU har bidragit till ökade antal trombolys 

startade inom 60 minuter (Ebinger et al., 2015; Taqui et al., 2017). Det betyder att patienter 

har en kortare tid med upphört blodflöde till hjärnan, vilket gynnar patienter då cirka två 

miljoner hjärnceller dör vid varje minuts fördröjning innan behandling startas (Saver, 
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2006). En tidigare studie förstärker nyttan av snabb behandling där det framkommit att 

patienter som fått trombolys inom 60 minuter efter symtomdebut blivit utskrivna från 

sjukhus utan några neurologiska bortfall (Advani, Naess & Kurz, 2017). Det finns dock en 

möjlig nackdel med tidig trombolys utförda i MSU. Det är att tidig reperfusionbehandling 

kan ha administrerats till en större andel patienter med symtom som liknar stroke. En 

snabb start av behandlingen ger mindre tid till observation av symtom och sjukdomens 

naturliga förlopp. Denna nackdel kan appliceras till varje behandling inom vården som har 

som mål att minska tiden från symtomdebut till behandling. Samtidigt arbetar läkarna i 

Stockholms län med målet att reperfusionsbehandling ska ges utan dröjsmål, utan att 

observera sjukdomens naturliga förlopp för att avgöra om patienten drabbats av en TIA 

(SLL, 2017a).  

 

Resultatet har visat på snabbare tider endast vid ischemisk stroke (Ebinger et al., 2014; 

Ebinger et al., 2015; Itrat et al., 2016; Taqui et al., 2017; Walter et al., 2012). Vid 

intracerebrala blödningar sker den generella tryckökningen i hjärnan i ett tidigt skede 

(Kumlien & Nyholm, 2012). Därför framhäver grundarna av MSU i en översiktsstudie att 

konceptet ”Time is Brain” troligen kan appliceras även till detta tillstånd (Fassbender et al., 

2017). Vid intracerebrala blödningar rekommenderar amerikanska riktlinjer en sänkning av 

systoliska blodtrycket till 140-160 mm Hg (Hemphill et al., 2015). I en konventionell 

ambulans är det omöjligt för ambulanspersonal att påbörja en blodtrycksbehandling, då det 

inte går att utesluta en intracerebral blödning. I en tidigare studie har ambulanspersonal i 

MSU påbörjat en tidig blodtrycksbehandling efter diagnostisering med röntgen (Walter et 

al., 2010). Med MSU har man i en tidigare studie även kunnat visa att effekten av 

blodförtunnande läkemedlet Waran®, där aktiva ämnet är warfarin, kan reverseras av 

ambulanspersonal (Gomes et al., 2015), enligt rekommenderade riktlinjer för stroke (SLL, 

2017a). I framtiden skulle det vara önskvärt om de nya blodförtunande läkemedlen, 

exempelvis Pradaxa®, kan reverseras vid intracerebrala blödningar av ambulanspersonal i 

en MSU. Det pågår en randomiserad studie som undersöker det kliniska utfallet för 

patienter som vårdats av MSU. Studien ska även kunna ge svar på användandet av MSU 

samt kostnadseffektiviteten. Studien ska jämföra det kliniska utfallet på patienter med god 

vardaglig funktionsnivå enligt NIHSS, innan behandling med MSU kontra konventionell 

ambulans. Detta för att båda patientgrupperna ska ha liknande utgångspunkter innan 

reperfusionsbehandling, vilket enligt forskarna inte undersökts i tidigare studier (Yamal et 

al., 2017). Socialstyrelsen (2017) anser i nuläget att sjukvården i Sverige endast bör 

erbjuda prehospital datortomografi inom ramen för forskning och utveckling, då det 

vetenskapliga underlaget är för otillräcklig för att bedöma åtgärden (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Resultatet visade att den mest förekommande bedömningsskalan var NIHSS. Skalan ger 

detaljerad information om var skadan sitter och dess svårighetsgrad (Kumlien & Nyholm, 

2012) och är standard för bedömningar intrahospitalt (Clark et al., 1999; Clark et al., 2000; 

Hacke et al., 1995; Hacke et al., 1998). Skalan kan dock vara tidskrävande om den inte 

utförs av en erfaren användare och kan möjligtvis orsaka fördröjningar. En annan nackdel 

är att skalan inte alltid ger utslag för patienter med stroke i bakre cirkulationen, som enligt 

en tidigare studie orsakat längre dörr-till-nål tider, jämfört med patienter med stroke i 

främre cirkulationen (Sarraj et al., 2015). Resultatet visade även att FAST-testet var 

mindre känslig för patienter med stroke i bakre cirkulation (Sommer et at., 2017), vilket 

kan styrkas av en tidigare studie (Gulli & Markus, 2012). Ett tillägg med BE-FAST-testet 

skulle möjligtvis bidra till att minska de prehospitala fördröjningarna för patienter med 

stroke i bakre cirkulationen (Aroor, Sing & Goldstein, 2017). BE-FAST-testet är enligt 

författaren en lämplig bedömningsskala för ambulanspersonal att använda i Sverige.  
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Den är enkel och lätt att komma ihåg, vilket går i linje med rekommendationer från både 

europeiska och amerikanska riktlinjer för stroke (Jauch et al., 2013; European Stroke 

Organisation, 2008). 

 

Ambulanspersonal har kunnat upptäcka storkärlsocklusioner med goda resultat, både med 

NIHSS och RACE, där RACE skalan bedömde facialispares, arm och benfunktion, blick 

och afasi (Kesinger, Sequeira, Buffalini & Guyette, 2015; Pérez de la Ossa et al., 2013). 

Samtidigt finns det enligt författarens kunskap om stroke ingen bedömningsskala eller 

blodprov som specifikt kan identifiera storkärlsocklusioner. Nya skalor för att upptäcka 

storkärlsocklusioner är trots allt ett förbättringsarbete som kan förbättra triagen till rätt 

sjukhus. I syfte att minska tiden från symtomdebut till behandling rekommenderar 

Socialstyrelsen (2017) starkt (prio ett på en skala ett till tio) att patienter med 

storkärlsocklusion identifieras och triageras till rätt sjukhus för eventuell behandling med 

trombektomi (Socialstyrelsen, 2017). I nuläget är A2B2-testet (bedömning av styrka i arm 

och ben) det enda alternativet i Stockholms län för att upptäcka storkärlsocklusioner 

prehospitalt. Målet med A2B2-testet är att öka antalet trombektomier från 122-130 per år 

till 200 per år (SLL, 2017c). 

Slutsats 

 

Ambulansteamet förkortade tiden från symtomdebut till behandling genom teamarbete i 

Mobile Stroke Unit. Dörr-till-nål tiderna förbättrades när ambulansteamet förvarnade 

sjukhusen med strokelarm. Ambulansteamet förbättrade inte akuta vårdkedjan med hjälp 

av telemedicin. Det skedde prehospitala fördröjningar för patienter med stroke i bakre 

cirkulationen. Ytterligare forskning av MSU behövs. Framtida randomiserade studier bör 

undersöka kliniskt utfall och kostnadseffektivitet. Det bör även forskas i området om hur 

ambulansteamet kan minska tiden från symtomdebut till behandling av stroke i en 

konventionell ambulans.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Litteraturöversikten skulle kunna användas av ambulanspersonal för att få ökad kunskap 

om hur ambulanspersonal kan förkorta tiden från symtomdebut till behandling. 

Litteraturöversikten kan även synliggöra de svårigheter som uppstår när ambulanspersonal 

bedömer patienter med stroke. Kompetensutvecklingen för ambulanssjuksköterskor 

kommer i framtiden att fokusera på tidig bedömning och befogenheter att triagera patienter 

till rätt vårdinstans. Därför kan litteraturöversikten ligga till grund för att framföra krav till 

arbetsgivare för kontinuerliga utbildningar om stroke. Utöver ambulanspersonal skulle 

litteraturöversikten även kunna användas av ambulansföretag, politiker och beslutsfattare 

inom Stockholms Läns Landsting för att vidare utreda en implementering av konceptet 

Mobile Stroke Unit i Stockholm.  
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

 

Tabell 5. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomized 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet 
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Litteraturmatris 

 
Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall)  Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Bergrath, 

S., Reich, 

A., 

Rossaint, 

R., 

Rörtgen, 

D., Gerber, 

J., 

Fischerma

n, H.,… 

Skorning, 

M. 

 

2012 

 

Tyskland 

Feasibility of 

Prehospital 

Teleconsultati

on in Acute 

Stroke – A 

Pilot Study in 

Clinical 

Routine 

 

Att undersöka 

strokelarmflödet och 

om telemedicin är 

genomförbart. 

Telemedicingrupp vs 

konventionell 

behandlingsgrupp 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

N= 289 vs 650 (1) 

 

I båda grupperna var dörr-till-CT tiderna längre än 

rekommenderad, 59 vs 57.5 minuter. Telemedicin är möjlig 

men teknisk prestanda måste förbättras. Telemedicin bidrog 

till mer specifik information till sjukhus. Det kan förbättra 

den prehospitala omhändertagandet av patienter med stroke, 

särskilt när ingen högutbildad personal är på plats. 

 

I 

RCT 

 

Hög 

 

 

Ebinger, 

M., 

Winter, B., 

Wendt, M., 

Weber, J., 

Waldschmi

dt, C., 

Rozanski, 

M.,… 

Audebert, 

H.  

 

2014 

 

Tyskland 

Effect of the 

Use of 

Ambulance-

Based 

Thrombolysis 

on Time to 

Thrombolysis 

in Acute 

Ischemic 

StrokeA 

Randomized 

Clinical Trial 

 

Syftet med studien 

var att avgöra om 

MSU förkortar tiden 

vid start av 

trombolys 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

 

N= 4773 (0) 

1455 (MSU) vs 2969  

 

Larm-till-nål tid minskade med 25 minuter i medelvärde 

med MSU. Symtom-till-nål  

81 vs 105 min. Antal trombolys  

310 vs 220. Antal trombolys ökade med 12 % jämfört med 

kontrollgruppen, 33 % vs 21% .  

 

Ingen signifikant skillnad i 7-dagars mortalitet i grupperna 

emellan. Intracerebrala blödningar ökade inte jämfört med 

kontrollgrupp.  

 

Övrigt: Bemanning: Neurolog, paramedic (jämförbart med 

emergency medical technician) och CT-tekniker. Varje 

tionde larm med MSU ledde till trombolys. MSU hade cirka 

16 minuters färdväg som längts till patienter i en area av 1,3 

miljoner invånare. 

I 

RCT 

 

Hög 
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Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall)  Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Ebinger, 

M., Kuntz, 

A., Wendt, 

M., 

Rozanski, 

M., 

Winter, B., 

Waldschmi

dt, C.,… 

Audebert, 

H. 

 

2015 

 

Tyskland 

 

 

Effects of 

Golden Hour 

Thrombolysis.  

A Prehospital 

Acute 

Neurological 

Treatment and 

Optimization 

of Medical 

Care in Stroke 

(PHANTOM-

S) Substudy 

 

Syftet med denna 

studie var att 

fastställa antalet 

trombolys som 

startas prehospitalt 

av MSU under den 

gyllene timmen och 

dess effekt i kliniskt 

utfall. Detta jämfört 

med när trombolys 

startas på sjukhus. 

 

Randomiserad 

kontrollstudie  

 

N=2111 

(0) 

 

200 (MSU) vs 330 

 

Symtom-till-nål  

24.5 min kortare när MSU var inblandad (80.5 vs 105.0). 

 

Antal trombolys 

200 (32.6 %) av 614 patienter vs 330 (22 %) av 1497 

 

Av alla patienter som fick trombolys, var antalet gyllene 

timmen-trombolyser 6 gånger högre när behandling utfördes 

av MSU (62 av 200 patienter (31.0%) vs 16 av 330 (4.9%).  

Patienter som fick trombolys under den gyllene timmen 

hade inte större risk för 7- och 90-dagars mortalitet och var 

mer benägna att utskrivas hem jämfört med de som fick 

trombolys på sjukhus.  

 

Bemanning: neurolog, paramedic och CT-tekniker. 

Neuroradiolog kontaktades via telemedicin. Konventionell 

ambulans larmades samtidigt och började omhändertagandet 

i väntan på MSU. 

I 

RCT 

 

Hög 

 

Hawkes, 

M. A., 

Farez, M. 

F., 

Calandri, I. 

L., & 

Ameriso, 

S. F. 

 

2016 

 

Argentina 

Perception of 

stroke 

symtoms and 

utilization of 

emergency 

medical 

services. 

Att utvärdera 

ambulanspersonalen

s kunskap om 

strokesymtom, 

användandet av 

ambulans och deras 

betydelse för 

symtomdebut-till 

sjukhus tider. 

 

Retrospektiv 

studie 

(jornalgranskni

ng) och 

prospektiv med 

strukturerade 

telefonintervju

er. 

 

N=100 (5) 

 

75 procent av patienterna anlände till sjukhuset efter 4,5 

timme efter symtomdebut. Ambulans användes i 37 procent 

och förbättrade inte ankomsttiderna. Tio patienter fick 

trombolys och sju utav dem använde inte ambulans. För 

varje NIHSS poäng ökade chansen att ringa ambulans med 

10 procent. De symtom som upptäcktes mer frekvent var 

svaghet i någon kroppsdel och talsvårigheter. 

Nitton patienter fick initialt fel diagnos på sjukhus. 18 av 

dem bedömdes först av icke-neurologläkare (p <0,001).  
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Kvalitet 

 

Hsieh, H-

Ch., Hsieh, 

Ch-J., Lin, 

Ch-H., 

Sung, P-S., 

Li, Ch-Y., 

Chi, Ch-

H., & 

Chen, Ch-

H 

 

2012 

 

Taiwan 

 

Development 

of an 

Educational 

Program for 

Staffs of 

Emergency 

Medical 

Service to 

Improve Their 

Awareness of 

Stroke within 

3 Hours of 

Symptom 

Onset: A Pilot 

Study 

Att utveckla ett 

utbildningsprogram 

för 

ambulanspersonal i 

syfte att:  

1. förbättra 

kunskapen om 

stroke  

2. Öka 

träffsäkerheten i 

identifiering av 

patienter med akut 

stroke med 

symtomdebut under 

tre timmar. 

Icke 

kontrollerad 

studie 

N=33 (0) 

 

Den genomsnittliga totala poängen förbättrades avsevärt 

direkt efter programmet (34,2 ± 2,2 vs 37,3 ± 1,7, p 

<0,001). Ökningen i den totala poängen varade i tre 

månader (36,4 ± 1,9 vs 34,1 ± 2,2, p = 0,002).  

 

Slutsats: Utbildningsprogrammet ökade 

ambulanspersonalens kunskap om stroke och ökade 

träffsäkerheten i identifiering av patienter med akut stroke. 

 

II 

P 

 

Medel 

 

Hsieh, M-

J., Tang, 

S-CH., 

Chiang, 

W-CH., 

Tsai, L-K., 

Jeng, J-S., 

Matthew 

Huei-Ming 

Ma, M. 

 

2016 

 

Taiwan 

Effect of 

prehospital 

notification on 

acute stroke 

care: a 

multicenter 

study 

Att undersöka 

effekten av 

förvarning med 

strokelarm till 

sjukhus när 

ambulanspersonal 

vårdar patienter med 

akut stroke 

Retrospektiv 

observationsst

udie 

N=727 (0) Förvarningsgruppen hade kortare mediantider i dörr-till-CT 

jämfört med icke förvarningsgruppen (13 vs 19 min). 

Förvarningsgruppen hade även kortare dörr-till-nål tider (63 

vs 68 min).  

 

Slutsats: När ambulanspersonal förvarnar sjukhuset 

förbättras strokelarmflödet på sjukhuset.  

 

Några kriterier för förvarning var symtomdebut inom tre 

timmar och positiv Cincinnati Prehospital Stroke Scale. 

 

I 

R 

 

Hög 
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Kvalitet 

 

Itrat, A., 

Taqui, A., 

Cerejo, A., 

Briggs, F., 

Cho, S-M., 

Organek, 

N.,… 

Uchino, K. 

 

2016 

 

USA 

Telemedicine 

in Prehospital 

Stroke 

Evaluation 

and 

Thrombolysis. 

Taking Stroke 

Treatment to 

the Doorstep 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

telemedicin i MSU 

är en tillförlitlig 

metod 

Icke 

kontrollerad 

studie 

N= 156 (0) 

100 vs 56 

1. Dörr-till-nål 

32 vs 58 min 

 

16 patienter fick trombolys av MSU vs 13 konventionell 

ambulans 

 

Bemanning: paramedic, akutsjuksköterska, CT-tekniker och 

en ambulansförare. Alla patienter omhändertogs av MSU 

med hjälp av neurolog via telemedicin (NIHSS). En 

konventionell ambulans larmades samtidigt och började 

omhändertagandet i väntan på MSU. CPSS bedömning. 

 

II 

P 

 

Medel 

Kesinger, 

M. R., 

Sequeira, 

D. J., 

Buffalini, 

S., & 

Guyette, F. 

X. 

 

2015 

 

USA 

Comparing 

National 

Institutes of 

Health Stroke 

Scale Among 

a Stroke Team 

and Helicopter 

Emergency 

Medical 

Service 

Providers 

 

Att undersöka 

överenskommelsen 

när NIHSS-

bedömning utfördes 

av personal på 

ambulanshelikoptern 

och neurologläkare 

på akutrummet. NIH 

över 12 poäng 

indikerar på 

storkärlsocklusion. 

 

 

Prospektiv 

observationsst

udie 

(med 

kontrollgrupp) 

 

 

N=305 (0) 

 

 

68,9% av 305 patienter inkluderades för storkärlsocklusion 

med en måttlig överenskommelse med neurolog på sjukhus 

(72 %). 216 patienter exkluderades från rekanalisation innan 

transport med en 82 procents överenskommelse. Personal på 

ambulanshelikoptern hade en 83.7 procents träffsäkerhet för 

att upptäcka storkärlsocklusion.  

 

Slutsats: Personal på ambulanshelikoptern kan utföra 

NIHSS med måttligt till god överenskommelse med 

neurolog på sjukhus. De kunde identifiera patienter med 

storkärlsocklusion och informera triagebeslut för patienter 

utan behov av trombolys. 

I 

P 

 

Hög 
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Kvalitet 

 

Lahr, M. 

M., van 

der Zee, D. 

J., 

Vroomen, 

P. C., 

Luijckz, G. 

J., & 

Buskens, 

E. 

 

2013 

 

Nederländ

erna 

Thrombolysis 

in Acute 

Ischemic 

Stroke: A 

Simulation 

Study to 

Improve Pre- 

and in-

Hospital 

Delays in 

Community 

Hospitals 

 

Att bedöma effekten 

när små sjukhus tar 

efter en modell som 

förkortar tiden från 

symtom-till-

behandling i stora 

akutsjukhus.  

Klinisk 

kontrollerad 

studie 

 

N=1084 (0) 

 

En kombination av faktorer kan öka antalet trombolys med 

cirka åtta procent, där cirka sju procent tilldelas prehospitalt 

och cirka en procent intrahospitalt.  

 

Bra funktionella utfall ökade med 8,7 procent prehospitalt 

och 2,7% intrahospitalt  

Slutsats: att efterlikna tidigare framgångsrika rutiner kan 

förbättra trombolysantalen. Prehospitala förbättringar hade 

störst chans att öka trombolysantalen. 

 

I 

CCT 

 

Hög 

 

Pérez de la 

Ossa, N., 

Carrera, 

D., 

Gorchs, 

M., 

Querol, 

M., Millán, 

M., Gomis, 

M.,… 

Dávalos, 

A. 

 

2013 

 

Spanien 

Design and 

Validation of a 

Prehospital 

Stroke Scale 

to Predict 

Large Arterial 

Occlusion The 

Rapid Arterial 

Occlusion 

Evaluation 

Scale 

 

Att validera en enkel 

prehospital 

strokeskala för att 

upptäcka 

storkärlsocklusion 

hos patienter med 

akut stroke. 

 

Retrospektiv 

studie 

RACE skalan 

utvecklades 

efter NIHSS 

skalan efter 

journalgranskn

ing. 

 

Validering av 

skalan utfördes 

prospektivt. 

N=357 (0) RACE skalan visade en stark korrelation med NIHSS skalan 

(r = 0,76; P <0,001). Storkärlsocklusion upptäcktes hos 76 

av 357 patienter (21 procent).  

 

Slutsats: RACE-skalan är ett enkelt verktyg som har bra 

träffsäkerhet för att bestämma strokesvårighetsgraden och 

identifiera patienter med storkärlsocklusion. 
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Puolakka, 

T., 

Kuisma, 

M., 

Länkimäki

, S., 

Puolakka, 

J., 

Hallikaine

n, J., 

Rantanen, 

K., 

Lindsberg, 

P. J. 

 

2016 

 

Finland 

Cutting the 

Prehospital 

On-Scene 

Time of 

Stroke 

Thrombolysis 

in Helsinki A 

Prospective 

Interventional 

Study 

Syftet var att minska 

ambulanspersonalen

s tid med patienter 

med stroke med 

hjälp av ett 

utbildningsprogram 

samt att studera 

effekterna av 

utbildningen. 

Klinisk 

kontrollerad 

studie 

N= 289 (0) 

141 vs 148 

 

Ambulanspersonal som gick utbildningsprogrammet 

minskade tiden hos patienter med tio procent, från 25 till 

22,5 minuter. Tiden från larm-till-dörr förblev dock 

oförändrad (45min). När ambulanspersonal ringde till 

neurologer för konsultation, så ökade tiden hos patienterna.  

 

I 

CCT 

 

Hög 

 

Sheppard, 

J. P., 

Lindenmey

er, A., 

Mellor, R. 

M., 

Greenfield, 

S., Mant, 

J., Quinn, 

T.,… 

McManus, 

R. J. 

 

2016 

 

England 

Prevalence 

and predictors 

of hospital 

prealerting in 

acute stroke: a 

mixed 

methods study 

 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

sjukhusen följer 

rutiner vid 

strokelarm samt 

vilka faktorer som 

avgör att 

ambulanspersonalen 

förvarnar med 

strokelarm. 

 

Retrospektiv 

kombinerad 

med kvalitativ 

studie 

(journalgransk

ning och 

intervjuer) 

 

N=271 (4) 

30 intervjuer 

 

Av alla patienter uppfyllde 29 procent kriterierna för 

strokelarm enligt riktlinjer. Ambulanspersonal larmade 

sjukhusen med strokelarm i hela 53 procent av alla 

patienter. 22 procent blev inte larmade trots att de uppfyllde 

kriterierna för strokelarm. Elva procent fick trombolys. 

 

Faktorer som ambulanspersonal uppfattade som kriterier för 

strokelarm var positiv FAST-test och symtomdebut inom 

fem timmar. Ambulanspersonal hade varierande kunskap 

om kriterier för strokelarm. De beskrev en frustration när 

deras bedömning av strokelarm inte delades med personal 

på akutmottagningen.  
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Sommer, 

P., 

Seyfang, 

L., 

Posekany, 

A., Ferrari, 

J., Lang, 

W., Fertl, 

E.,… 

Greisenegg

er, S. 

 

2017 

 

Österrike 

Prehospital 

and intra-

hospital time 

delays in 

posterior 

circulation 

stroke: results 

from the 

Austrian 

Stroke Unit 

Registry 

 

Att undersöka om 

omhändertagandet 

av patienter med 

stroke i bakre 

cirkulation skiljer 

sig mot de med 

stroke i främre 

cirkulationen, både 

pre- och 

intrahospitalt. 

 

Klinisk 

kontrollerad 

studie 

 

N=71010 (0) 

 

 

Mediantiderna i symtomdebut-till-dörr var signifikant 

längre för patienter med stroke i bakre cirkulationen, 170 vs 

110 min 

 

Av de 10535 patienter som fick trombolys var 

mediantiderna i symtomdebut-till-dörr signifikant längre för 

patienter med stroke i bakre cirkulationen, 80 vs 72 min. 

Dörr-till-nål tiderna var 57 vs 45 min. 

 

Slutsats: Omhändertagandet av patienter med stroke i bakre 

cirkulationen visade en signifikant fördröjning, både pre- 

och intrahospitalt.  

 

I 

CCT 

 

Hög 

 

Taqui, A., 

Cerejo, R., 

Itrat, A., 

Briggs, F. 

B., 

Reimer, A. 

P., 

Winners, 

S.,… 

Hussain, 

M. S. 

 

2017 

 

USA 

Reduction in 

time to 

treatment in 

prehospital 

telemedicine 

evaluation and 

thrombolysis 

 

 

Syftet med studien 

var att jämföra tiden 

när trombolys 

utfördes av MSU vs 

trombolys på 

sjukhus 

 

Klinisk 

kontrollerad 

studie 

N= 153 (0) 

100 vs 53 

16 vs 12 som fick 

trombolys 

 

Larm-till-nål: 55.5 vs 94 min 

 

Symtom-till-nål: 97 vs 122.5 min 

 

16 patienter fick trombolys av MSU och 25 procent inom 60 

minuter. Ingen patient fick trombolys inom 60 minuter av 

konventionell ambulans 

 

Bemanning: paramedic, akutsjuksköterska, CT-tekniker och 

en ambulansförare. Alla patienter omhändertogs av MSU 

med hjälp av neurolog via telemedicin (NIHSS). En 

konventionell ambulans larmades samtidigt och började 

omhändertagandet i väntan på MSU. CPSS bedömning. 

 

I 

CCT 

 

Hög 
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Walter, S., 

Kostopoul

os, P., 

Haass, A., 

Keller, I., 

Lesmeister

, M., 

Schlechtrie

men, T.,… 

Fassbender

, K.  

 

2012 

 

Tyskland 

 

Diagnosis and 

treatment of 

patients with 

stroke in a 

mobile stroke 

unit versus in 

hospital: a 

randomised 

controlled trial 

 

Syftet var att 

jämföra tiden från 

larmsamtal till 

behandlingsbeslut i 

MSU kontra 

behandling på 

sjukhus. 

 

Randomiserad kontrollstudie  

 

Det var tänkt att studien skulle 

inkludera 200 patienter men 

stoppades efter 100 patienter då 

studien hade uppfyllt de 

förbestämda kriterierna för 

studiestopp. 

 

N= 100 

(0) 

 

53 (MSU) 

vs 47 

 

-Larm-till-behandlingsbeslut 

35 vs 76 min.  

-Larm-till-nål eller trombektomi 

38 vs 78 min  

-Symtom-till-behandlingsbeslut 

56 vs 104 min 

 -Symtom-till-nål 

72 min vs 153 min 

-Symtom-till-nål eller trombektomi 

72 vs 152 min 

-Antal trombolys 

12 (23%) vs 8 (17%) 

-Symtom-till-behandlingsbeslut under 60 min 

30 (57 %) av 53 vs 2 (4 %) av 47 

Inga märkbara skillnader i NIHSS-poäng grupperna 

emellan från dag 1 till dag 7. Konventionell ambulans 

påbörjade omhändertagandet.. 

I 

RCT 

 

Hög 

 

 

Wu, T-

CH., 

Nguyen, 

C., 

Ankrom, 

Ch., Yang 

J., Persse, 

D., 

Vahidy, F., 

Grotta, J. 

C., & 

Savitz, S. 

I.  

 

2014 

 

USA 

Pre-hospital 

Utility of 

Rapid Stroke 

evaluation 

Using In- 

ambulance 

Telemedicine 

(PURSUIT): 

A Pilot 

Feasibility 

Study 

Att undersöka 

möjligheten och 

tillförlitligheten att 

använda telemedicin 

prehospitalt för att 

kunna bedöma 

patienter med akut 

stroke. 

 

Retrospektiv studie 

(blindkontroll av annan 

neurolog). 

N=40 (0) I 34 av 40 scenarion (85 procent) utfördes NIHSS utan 

större tekniska komplikationer. Det var en 95 procents 

överenskommelse mellan utförande grupp och 

kontrollerande neurolog. NIH bedömningarna dröjde i 

genomsnitt 10 minuter. Transporten tog inte längre tid  

dock kunde inte EMT utföra andra vårdåtgärder. 

 

EMT var inte tränade i att utföra NIH men assisterades 

med hjälp av telemedicin. Vitala parametrar 

rapporterades muntligt via telemedicin. 

Slutsats: Telemedicin är tillförlitligt och genomförbart 

vid bedömning av skådespelare som simulerar akut 

stroke i prehospital miljö. 
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