Hvordan kan
Sammen redder vi liv dugnaden
bidra til å bedre overlevelse og
redusere varige mén ved hjerneslag ?
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Leder av redaksjonskomiteen for Nasjonal retningslinje
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I denne presentasjonen:
Kort bakgrunnsinformasjon
Status om akutt hjerneslag
Muligheter for å begrense hjerneskaden
Aktuelle tiltak i tilknytning til

«Sammen redder vi liv dugnaden»:
Prate smile løfte - Andre tiltak

Oppsummering

BAKGRUNN

Nasjonal informasjonskampanjen om hjerneslag 2016-2017
-

Startet før og uavhengig av «sammen redder vi liv»
- -Evaluert av Norsk hjerneslagregister

Videre oppfølging av «Prate-Smile- Løfte»- kampanjen
er det planen at skal integreres i «sammen redder vi liv» dugnaden

Hjerneslag – 2 typer (infarkt og blødning)

Hjerneinfarkt
87%
Slagdiagnose kan stilles ut fra symptomer/nevrologiske utfall
- Plutselig fokale symptomer/utfall pga sannsynlig sirkulasjonsforstyrrelse
Men symptomer og klinisk undersøkelse alene kan
ikke skille blødning og infarkt for hjerneslag
Trengs supplerende us: BILDE UNDERSØKELSE ( gir tidsforsinkelser)

Hjerneblødning
13 %

(ikke med her 3% Subaraknoidal blødning –Blødning i hjernens hinner)

Status hjerneslag i Norge
11000 personer innlegges med
hjerneslag i Norge per år
Hjerneblødning
Hjerneinfarkt

Hendelser per dag ( f eks i dag)
30

13%
87%

Prate –smile-løfte vansker

4
26

80 %

24

AMK varsles innen 15 min fra debut 24%

7

Innlagt innen 1,5 timer fra debut 26%
Innlagt innen 3 timer fra debut 40 %
Innlagt innen 4 timer fra debut 50 %

8
12
15

Status:

Større andel med rask innleggelse enn noe annet nordisk land

Konklusjon: Vi er gode - men vi kan og bør bli bedre/raskere
Og hvordan kan vi bli enda bedre – via sammen redder vi liv dugnaden ????

Hvordan begrense hjerneskaden?

Estimert

Behandling
av
hjerneslag

Aktuelt spørsmål
Hva kan «sammen redder vi liv» dugnaden
bidra med for å redusere konsekvensene av et
hjerneslag ved å minimalisere tidsbruk?

Vi kan monitorere akuttforløpet fra Norsk hjerneslagregister via:
PAKKEFORLØP - HJERNESLAG
Anbefalte tider
<4 t

Anbefalte tider
<15 min

Nytt:
AMBULANSE-TIDER HØST 2019
90 % framme hos pas < 25 min fra varsling

<15 min
< 40 min

4t
Nytt:
TROMBEKTOMI -TIDER HØST 2019

Andel pas. med akutt hjerneslag som varsler AMK < 15 min fra debut
40 sykehus - Landsgjennomsnitt 2018: 26 % MÅL i Pakkeforløpet : 50 %
Sykehus > 30 % varslet innen 15 minutter

Sykehus < 30 % varslet innen 15 minutter

7 av disse 8 sykehusene har over 33 %
( > 1 av 3 pasienter) innlagt innen 1,5 timer

Konklusjon:
Tidlig varsling AMK er viktigste faktor
for å oppnå meget rask innleggelse
2 av disse 32 sykehusene har over 33 %
(> 1 av 3 pasienter) innlagt innen 1,5 timer

Tid versus effekt av trombolyse- selvhjulpenhet

mRS 0-2

NNT
10

< 3 timer
< 1,5 timer NNT 5 (200 flere)

3-4,5 timer
mRS 0-2

NNH
55

Kunnskapssenteret 2016

Akutt hjerneslag

Flest mulig kjenner hva
dette betyr og hva som
skal gjøres hvis de er nær
en pasient med disse
symptomer – ring 113

113 (AMK)
kvalitetssikrer
observasjoner og
iverksetter adekvat
respons

Frivillige akutt hjelpere
nær en pasient
med PLUTSELIG
Vansker med å PRATE
SMILE el LØFTE
Ambulanse personell

• Prate, smile, løfte kampanjen

– Kampanje kjørt i tre omganger
1. Slutten av oktober (2016) - 3 uker
2. Romjula og noen dager ut i januar
3. Slutten av oktober (2017) – 3 uker

Hensikten med info kampanjen:
Å øke kunnskapen om hjerneslag
– Øke kjennskapen til symptomer på hjerneslag
– Øke forståelsen for rask behandling
(Øke kjennskapen til at det ved mistanke
om hjerneslag bør ringes til 113)

Evaluering ved spørre undrsøkelse
Respons analyse

At økt kunnskap skulle bidra til handling
– Få flere til å ringe 113 ved mistanke om
hjerneslag

Evaluering ved bruk av
Norsk hjerneslagregister
Fikk oppdraget fra Helsedirektoratet

Mål
Primære mål:
Øke kjennskapen til symptomer på hjerneslag
Flere skal ringe 113

Sekundære mål:
Flere innlegges innen 4 timer
Flere får behandling i tide- ( trombolyse- blodproppoppløsende behandling)

Helsedirektoratet
- Effektanalyse
Hjerneslag

Spørre us: 1: rett før kampanjen – 2: under kampanjen
1000 personer
1000 personer

Spm -Hvilke av følgende symptomer på slag kjenner du til?
Taleforstyrrelse…

82%
85%

Ansiktslammelse…

80%
83%
61%
68%

Lammelse i arm

52%
53%

Nedsatt…
Nedsatt
følelse

52%
51%

Desorientert/forvirret

45%
46%

Lammelser i andre…

40%
44%

Kraftig hodepine

34%
38%

Sløvhet eller…
Svimmelhet

37%
36%

Hukommelsestap

32%
35%

1%
Andre symptomer,… 1%

Ingen av disse

7%
4%

•
•
•

Kjennskap til Lammelse i arm
signifikant opp
61% til 68% fra pre –posttest.
Kjennskap til øvrige symptomer
En liten stigning- ikke signifikant

Konklusjon:
4 av 5 kjenner viktige
symptomer på hjerneslag
Pretest
Posttest

Spm. - Kjenner du til huskeregelen «Prate – Smile –
Løfte», som indikerer symptomer på hjerneslag?
62%
Ja

*

10%

72%

33%
Nei
25%
* Signifikant økning

6%
Pretest

Vet ikke
3%

Posttest
Basetall: Pretest: 1000 Posttest:1002 Filter: Ingen filter

Spm. 4 - Tenk deg at du fikk mistanke om at en person fikk hjerneslag.
Hva er det aller første du da ville ha gjort?
85%

Ringe 113

Legge personen i stabilt sideleie

Ta med personen til legevakten

Be personen oppsøke lege ved første
anledning

Annet

*

88%
9%

* Signifikant økning

7%
3%
3%
1%
1%
1%
0%

Pretest
Vet ikke
Basetall: Pretest: 1000 Posttest: 1002 Filter: Ingen filter

3%

2%
1%

Posttest

Primært mål: Andel som varslet AMK

Etter kampanjen (n=1468)

78,3

Under kampanjen (n=1609)

80,3

*
*

Tre måneder før kampanjen (n=1485)

75,6

Ett år før kampanjen (n=1506)

74,6
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Ett år før – under kampanjen : 5,7 %

3 mnd før –under kampanjen: 4,7 %

Ett år før – etter kampanjen:

3 mnd før-etter kampanjen : 2,7 %

* Alle endringer er signifikante

3,7 %

AMK VASLET – Ett eller flere symptomer
på prate-smile –løfte- vansker
Etter kampanjen

83,8

*

Under kampanjen

86,6

*

*
Tre måneder før kampanjen

82,1

Ett år før kampanjen

*

80,4
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Signifikant økning fra før kampanjen til under kampanjen
og fra ett år før kampanjen til 3 mnd etter kampanjen

Innlagt innen 4 timer fra symptomdebut
Andel av alle pasienter

Andel ved varsling AMK

Etter kampanjen

52,5

Etter kampanjen

Under kampanjen

52,7

Under kampanjen

59,5

61,9

Tre måneder før kampanjen

50,3

Tre måneder før kampanjen

60,7

Ett år før kampanjen

49,5

Ett år før kampanjen

58,5
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Liten økning- men ikke signifikant fra før kampanjen til under og etter
Men 10% flere innkommer innen 4 timer av de som varsler AMK

Andel som får trombolyse
Etter kampanjen

20,3

Under kampanjen

19,9

*
Tre måneder før kampanjen

18,7

Ett år før kampanjen

17,7
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Økning - men ikke signifikant bortsett fra ett år før kampanjen til etter kampanjen

Det er en generell økning i trombolyse og om kampanjen har medvirket er mulig, men usikkert
Trombolyse skjer nesten bare for pasienter som varsles via AMK

Effekt på 100 personer

Kjenner du til noen symptomer på hjerneslag –
økning 2 av 100
Målgruppe25: 2 av 25 = 8 %
75- 85 % hadde adekvat kunnskap
og reagerte adekvat før kampanjen

Målgruppen for kampanjen
er egentlig de 15-25 % som
ikke har adekvat kunnskap og
ikke reagerer adekvat

TID !

Økning i antall som vil ringe 113:
Økning 3 av 100 Målgruppe 15: 3 av 15 = 20 %

Økning i antall som virkelig ringte AMK *
Økning 5 av 100 Målgruppe 25 5 av 25= 20 %

* signifikant

Effekt på 100 personer

Økning på innleggelse innen 4 timer
Målgruppen 50: 3 av 50 = 6 %

Økning i trombolyse
Målgruppen ????

NB: Ingen signifikante endringer

SJELDEN SLAG
Ikke SLAG
Ikke SLAG
SLAG +++
«SLAG» +
SJELDEN SLAG
SAB + +
SJELDEN SLAG

3

ROSIER SKALA - RASK vurdering om akutt slag

Bevisthetstap/besvimelse

-1

Kramper

-1

Prate
Smile

Tale

Sum: > 1 = Slag
Sum: < 1 = ikke slag
Nyttig tilleggs info: Kan pasienten gå ?- Tidspunkt debut?

Norsk hjerneslagregister data fra 8800 pasienter i 2018
Andre slagsymptomer som AMK bør være oppmerksom på- spørre etter.
Styringsvansker + andre *

Kun styringsvansker:
162 pasienter

2%

15 %

Kun sensibilitetsutfall
231 pasienter

3%

20 %

Kun synsfeltsutfall
413pasienter

5%

15 %

SUM

10 %

Kun svimmelhet
232

3%

Prate –smile. løfte symptomer + styringsvansker, sensibilitetsutfall, sensibilitetsutfall
80 %
10 %
= 90 %
Hvis vi kan lykkes med rask identifisering av 9 av 10 akutte slag så er det meget bra !

Vi planlegger
en studie for å prøve å
identifisere slag med
blodpropp
stor arterie i Midt-Norge

Oppsummering

Prate smile løfte kampanjens effekter

Primære mål: (Evaluert i Spørre undersøkelsen)
En økning i andel som kjenner slagsymptomer
(ikke signifikant)
Andelen som ville ringt 113 ved mistenkt hjerneslag har økt (signifikant)
Primære mål : (konkrete handlinger evaluert av NHR)

Flere ringer 113 under og etter kampanjen
• Effekten taper seg noe etter kampanjens avslutning
Sekundære mål:
Litt flere blir innlagt innen 4 timer fra symptomdebutLitt flere får trombolyse

(signifikant)

(ikke signifikant)
( ikke signifikant)

Effektene er på linje med tilsvarende informasjonskampanjer i andre land – i den grad de er evaluert

• Et kvalitetsregister kan brukes i evalueringen av denne type kampanjer
• Og kan også brukes til å evaluere effekter i sammen redder vi liv dugnaden

Mulige videre tiltak - Hjerneslag og sammen redder vi liv dugnaden:

Repeterende Prate – smile-løfte kampanjer ( viktigst) (skole?)
AMK sentralene gjør en god innsats, men
utvikling av enda bedre spørre rutiner kan vurderes
I tillegg til Prate-smile-løfte Spesielt etterspørre :
Plutselig synsproblemer
Plutselig styringsproblemer- ustøhet
Plutselig nedsatt sensibilitet – halvsidig tapt følelse
Etablere gode lokale rutiner (slaglege- AMK)
Samarbeid ambulanse personell- AMK- slaglege (+ ny teknologi?)
Alle sykehus bør få gode rutiner for trombolyse-varsel/alarm

Viktig å evaluere de tiltak som utprøves
Stor styrke: Gode evalueringsverktøy:
Norsk hjerneslagregister -Pakkeforløp hjerneslag

Forutsetning for rask behandling:
At akutt slag gjenkjennes raskt og varsles riktig *

AMK
113

Slaglege

Trombolysevarsel

Sjelden 4%
Alarm: D-N: 60 -30 min (median)
ALARM 5 MIN FØR

Akuttmottak
Trombolyse team
CT- NIHSS
BT -Glukose

Slagenhet
Ev trombolyse

* St Olav

Han ønsker å leve
et aktivt liv selv om han er
rammet av et hjerneslag!

Da trenger han en helhetlig
behandlingskjede , men
hvis vi makter å tilby
han rask behandling vil han
lettere nå sitt
mål .!
Vi kan ikke eliminere konsekvensene av hjerneslag med rask behandling,
men vi har god dokumentasjon på at vi kan redusere konsekvensene
Derfor er «Sammen redder vi liv dugnaden» viktig

