
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

(SUS).

Rädda hjärnanlarm och (ultra)snabbspår 
på SUS Malmö
Mats Eriksson, ssk. Neuro-obs, Malmö
VO Neurologi och rehabilitering



Trombolys – bråttom men (oftast!) inte stressigt

Vid akut ischemisk stroke (ca 85% av alla strokeinsjuknanden) sker skador på
hjärnan snabbt. 

- 1-2 miljoner hjärnceller/minut dör vid skadeprocessen. 

- Ju snabbare start av trombolys och därigenom möjligt 
återställande/förbättrande av hjärnans cirkulation, desto mindre bestående 
hjärnskada och desto bättre förutsättning för lyckad rehabilitering. 

� Ultraearly Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke Is  Associated With 
Better Outcome and Lower Mortality
Daniel Strbian, Lauri Soinne, Tiina Sairanen, Olli Häppölä, Perttu J. Lindsberg,Turgut Tatlisumak and Markku Kaste
Stroke 2010, 41:712-716: originally published online February 18, 2010



SUS Malmö ligger efter övriga strokecentra i Sverige när det gäller 
ultrasnabbspår

� Nationellt mål: trombolys inom 40 min 
efter ankomst till sjukhus. 

� Malmös vision/mål: inom 10 minuter 
(Ultra)snabbspåret varit igång 50-60 dagar av ca 100 försök. 15 patienter 
har förts via snabbspåret till CT (ytterligare ca 30 bortfallit av olika 
anledningar). Behandlingsbeslut har tagits inom 6-10 min, tre hittills till 
trombolys. Tider door-needle har varit 8-10-11 minuter enligt Marco.

� Hur arbetar/har vi arbetat för att korta 
ledtiderna?



Förutsättningar (ultrasnabbspår)

� Teamarbete!
� På morgonen:
� Vårdkedjor på plats?

� Larmsköterska?
� Röntgen?
� Akuten?
Erfarna? Ja? 

Ultrasnabbspåret körs.
Annars som vanligt.

ÖL beslutar. 
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Vad gör larmsköterskan?

Malmö: rädda hjärnanlarm 
vardagar 9-15. 

- Larmtelefon
- Akutväska

Förberedelser: 
Före kl 9; ner på röntgen och säkerställer 
- Att passerkortet fungerar
- Att LM-vagnar är påfyllda
- Att aktuella blanketter finns
- Att neurobåset är utrustat med rätt 

behandlingsmaterial, sängen på plats
- Att infusionspumpar är laddade



Rädda hjärnan - larmkedja

Tydlig kommunikation! 
- Minimera missuppfattningar!

� Larmsköterska tar 
emot ”rädda 
hjärnanlarm”

� Tar med akutväska  
direkt till 
röntgen/akuten

� Meddelar kollegor!  



Rädda hjärnanlarm: på akuten och CT

� Larmsköterska och 
strokeläkare möts på
akuten. 

� Larmsköterska 
förbereder för ev.  
trombolys vid LM-
vagnen.

� Startar datorn –
patientjournal

� Tar fram provsvar för 
akutprover



Rädda hjärnanlarm: på akuten och CT

� Ring avd: personnummer! (Alla behöver tid).

� Om tid finns: ”gula linjen” på akuten. 
Läkarundersökning. 

� Akutläkare: ABCE    Om ABC-stabil: direkt till 
CT. 

� Neurolog: D på CT-bord (ultrasnabbspår). 

� Var med! Iaktta! (Lärotillfälle, erfarenhetspåbyggnad).

Anamnes för vidare rapport till kollegor på avd. 



På CT

� Kommunikation! 

� Du är inte ensam!  Akut-SSK 
(prover, dropp mm) är med tills allt är igång.

� Om klartecken: bolus och infusion blandas och 
dras upp, muntlig ord (uppskattad vikt).

� Trombolys påbörjas på CT-bordet (bolus), helst 
också infusionsstart här. 

� LM-vagnen på CT-lab flyttas till neurobåset. 



Neurobåset

Neurobås i ambulanshallen
MALMÖ

Neuro-obs MALMÖ

Trombektomi LUND

�Infusionen startas här om det inte redan gjorts               

�Larmsköterskan kan nu fokusera på
neurologisk behandling



Neuro-OBS

� Larmsköterskan: 
behandlingsansvar 
tills trombolysen är 
klar. 

� Överrapporterar och 
skriver in patienten. 
Undantag: nytt larm 
under tiden.



Vägen till idag

� Flytt till nya anpassade lokaler okt -12. Bättre 
förutsättningar      vi kan vara snabbare.

� CT på akuten. 
� Föregåtts av:

� Intern riskanalys
� Planeringsmöte med ambulans, akuten, röntgen
� Logistik:

- Lokaler (neurobåset)
- utrustning: lm-vagnar. Larmtelefon. Akutväska
- hjälpmedel (dator)

� Information till sjuksköterskor
� Riktlinjer/PM



Vägen till idag, forts.

� Kontinuerliga förbättringar (t.ex. ändrade 
rutiner för KAD, sparkcykel, bolusdos) 

� Kontinuerligt arbete med rutiner     trygghet. 
� Rädslor? Ok att känna osäkerhet. Ta med 

kollega för stöd etc. Positiv upplevelse. 
� Flexibilitet lättare om fungerande rutiner finns. 



Tack!

Marco Brizzi Helene Pessah Rasmussen Ludwig Rydblom

Kasim Abul-Kasim Anita Strömbäck Svante Normark

Magdalena  Bergström Emin Durakovic            Jenny  Sjögren

Linda Hallén Karlsson           Carina Palm Mattias Wieloc   

Veronica Nilsson Poul Kongstad             Toni Nils son

Kristina Bengtsson Lizette Vargas

och många fler



Extramaterial

� Övervakningslista Neuro-obs, Malmö
� PM ”Akut strokebehandling på röntgen 

och akuten – sjuksköterskerutiner”



Extramaterial: övervakningslista



Extramaterial: PM akut 
strokebehandling 

� Dokumentnamn : Akut strokebehandling på röntgen och akuten- Sjuksköterskerutiner Gäller 
för : Sektionen för Neurologi SUS Malmö Dokument nr : 1 Sida nr : 1 (2) Gäller fr.o.m.: 2014-
08-22 Utfärdat av : Linda Hallén Emin Durakovic Godkänd av : Marco Brizzi Gäller t o m : 
2015-08-22 Extern referens : Utgåva : 2 

� Vardagar mellan klockan 09.00-15.00 körs cerebral trombolys och annan akut 
strokebehandling direkt på röntgen och akuten. En Larm-ssk med utses på morgonen och 
denna ssk ansvarar för att gå på larm. 

� Innan larmtiden startar kl 9.00 ska ssk gå ner på röntgen/akuten och säkerställa att 
� - Att passerkort fungera på akuten och till läkemedelsvagnarna 
� - Medicinvagnen är påfylld med lm och material. 
� - Att aktuella blanketter finns tillgängliga 
� - Att kubickeln är utrustad med rätt behandlingsmaterial 
� - Att sängen finns på plats och att trombolyspumparna ( 2 st på akuten och 1 st på rtg) är 

laddade. 

� 1. Läkare ringer och meddelar Larm-ssk på ”Rädda hjärnan” telefon ( 32542) om att det är ett 
trombolyslarm. 



PM akut strokebehandling, forts. 

� 2. Larm -ssk tar akutväskan (placerad i läkemedelsrummet, märkt ”Rädda hjärnan”) och går 
ner till rtg/akuten. Meddelar kollegor på Neuro-obs och koordinatorn om att det mottagits ett 
trombolyslarm samt om det finns ett personnummer. 

� 3. På rtg/akuten väntar Larm-ssk på läkaren. Förbereder för ev trombolys vid medicinvagn 
(märkt ”Rädda hjärnan”) som finns placerad utanför lab 101 på rtg och inne på lab 100 på
akuten. 

� 4. Ta fram Actilyse och Trandate samt övrigt tillbehör. Glöm ej märka sprutorna med Actliyse! 

� 5. Starta datorn. Logga in med generell inloggning: Användarnamn: G11815 Lösenord: 
neurologen. 

� 6. Om personnummer finns tas provsvar fram för alla akutprover inklusive Blodgruppering och 
BAS-test. 



PM akut strokebehandling, forts. 

� 7. Om pat läggas in på Neuro-obs: Notera klockslag när pat tas emot på rtg/akuten och 
registrera i Pasis och i Melior när tid ges. Om pat flyttas till avd 25 eller Neurokirurgen: Notera 
klockslag och registrera i Pasis först på vår enhet. Byt avd/enhet till Lund. Om pat flyttas till 
AVA: Ingen registrering i Pasis (= vi har ej tagit över behandlingsansvaret). Om läkemedel ges 
på rtg/akuten ska läkemedlet signeras i Melior. Öppna ett vårdtillfälle i Melior (placera på UT-
plats) och signera läkemedlet. Glöm ej registrera dyra läkemedel om dessa ges! 

� 8. Under tiden pat röntgas kan Larm-ssk ta kort rapport på pat av akut-personal. Akut-
personal stannar kvar hos pat tills annat besked ges av läkare/Larm-ssk 

� 9. När klartecken ges av läkare börjar Larm- ssk blanda bolusdos. 

� 10. Ge bolusdos på ordination och uppskattad vikt på CT-bordet eller i säng. Dosen kan 
justeras när pat lagts i strokespår-säng som har inbyggd vågfunktion. All övrig behandling 
inklusive beslut om eventuell KAD utförs enligt rutiner. 

� 11. När bolusdos är given fortsätter Larm-ssk att förbereda Actilyseinfusion. Tid från bolusdos 
till infusionsstart bör ej överstiga 5 minuter. 



PM akut strokebehandling, forts. 

� 12. Sängen (märkt ”Neurologens strokespår”) körs fram av rtg/akutpersonal dit den behövs. 
Sängen är placerad utanför CT lab 101 på rtg och på kubickel nr 6 i ambulanshallen på
akuten.

� 13. Rtg-personal flyttar i första hand över pat till Neuro-obs säng och kör sängen till 
Akutrummet på rtg eller till kubickel nr 6 i ambulanshallen på akuten. 

� 14. Larm-ssk kör fram medicinvagnen till kubickel nr 6 och kopplar Actilyseinfusion. Alternativt 
ger infusionen på CT-bordet. 

� 15. Förbered transport genom att placera den flyttbara övervakningsmonitorn i sängen. 
Placera sprutpump på stativ i sängen och häng upp syrgasflaskan 

� 16. Ansvarig läkare följer med Larm-ssk tillbaka till Neuro-obs. 



PM akut strokebehandling, forts. 

� 17. Neuro-obs meddelas på tel 37801 om att patient är på väg. En ledig säng flyttas ut från 
obsen. 

� Larm-ssk ansvarar för att kontrollera medicinvagnen efter ett trombolyslarm samt köra tillbaka 
vagnen till CT lab 

� Om CT skalle visar blödning påbörjas behandlingen inne på rtg/akuten. LM finns i akutvagn. 
När det är aktuellt att överflytta patienten till annat sjukhus fortsätter, om det är lämpligt, 
behandling och övervakning av patient tills att ambulans anländer. Vg se ” Checklista för 
förberedelser inför transport till neurokirurgen i Lund”. 

� Adress- hänvisning till ambulanspersonal/narkos: Rtg: Akutrummet. Carl Bertil Laurells gata 9 
(baksidan av rtg) 

� Adress- hänvisning till ambulanspersonal/narkos: Akuten: Ambulanshallen. Ruth Lundskogs 
gata 5


