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Ekstern høring på nasjonal anbefaling om trombektomi i utvidet tidsvindu i nasjonal faglig 
retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 
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Akutt behandling av hjerneinfarkt og TIA 
Reperfusjonsbehandling og antitrombotisk behandling ved akutt hjerneinfarkt 

Tittel Anbefaling 
 

TROMBEKTOMI 
(2 Anbefalinger) 

1. Trombektomi så raskt som mulig og senest innen 6 timer 
2. Trombektomi mellom 6 og 24 timer etter symptomdebut 

 

Anbefaling (STERK) 

 
 Trombektomi mellom 6 og 24 timer etter symptomdebut anbefales utført hos selekterte 

pasienter med hjerneinfarkt som skyldes okklusjon av store hjernearterier i fremre 
kretsløp (karotis interna eller første del av midtre hjernearterie)  
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Praktisk informasjon 
 

 
Mekanisk trombektomi kan være en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av 
tilstopping av store arterier som fører blod til hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken 
og opp gjennom karsystemet til hjernen, der blodproppen fjernes («fiskes ut»). 

I dag utføres trombektomi ved fem intervensjonssentra i landet. Flere sentra er under 
etablering.   

Tidsfaktoren er fortsatt viktig ved mekanisk trombektomi også i tidsvinduet etter 6 timer, og 
derfor bør rask logistikk også etterstrebes for pasienter som er aktuelle for trombektomi i 
tidsrommet 6 timer – 24 timer etter symptom debut 

Seleksjon for trombektomi  

Seleksjonskriterier: Det er to studier som danner det forskningsmessige kunnskapsgrunnlaget 
for trombektomi etter 6 timer og før 24 timer fra symptomdebut (DAWN og DEFUSE med 
ref).  De pasienter som ble inkludert i disse studiene hadde: 

 Ingen tidligere alvorlig funksjonssvikt (modified Rankin scale mRS ( 0-2)) 
 Alvorlige hjerneslagsymptomer målt med NIHSS skår > 6. (Defuse: NHISS ≥ 6 – 

DAWN ≥ 10).   
 Påvist okklusjon i karotis-kretsløpet (okklusjon i karotis interna eller midtre 

hjernearteries første del (M1)   
 

Denne seleksjonen av pasienter basert på tidligere funksjonsnivå, NIHSS skår og angiografi 
funn bør inntil annen dokumentasjon eventuelt foreligger, være retningsgivende for den 
kliniske praksis når det gjelder den initiale seleksjon for trombektomi i utvidet tidsvindu. 
Denne seleksjonen bør kunne utføres ved alle lokalsykehus. Ved noen sykehus benyttes 
multifaseangiografi. I hvilken grad multifaseangiografi gir en bedre seleksjon, er uavklart og 
er ikke benyttet i de studier som danner grunnlag for denne anbefalingen. 

I tillegg kreves for den endelige seleksjon, penumbra diagnostikk dvs. avanserte bilde 
undersøkelser som kartlegger i hvilken grad det er områder med sirkulasjonssvikt som fortsatt 
kan «reddes» ved re-etablering av sirkulasjonen. Å få etablert gode kriterier for når en 
penumbra er så stor og god at pasienten kan ha god nytte av trombektomi i utvidet tidsvindu 
vil være en betydelig utfordring for trombektomi sentrene. Årsaken er at RAPID software som 
ble benyttet i DAWN og DEFUSE, og som gir et automatisk svar vedr størrelse på penumbra, 
har en meget kostnadskrevende lisens og er ikke alminnelig tilgjengelig i norske sykehus  

Anbefalte metoder for penumbra diagnostikk – seleksjon ut fra bildeundersøkelser:  

CT perfusjon eller MR perfusjon og diffusjon. Begge disse undersøkelses metoder gir 
mulighet til å bedømme størrelsen på infarktet og volum på det hjernevev som eventuelt kan 
reddes (penumbra).  

Alder: Det er ikke grunnlag for å anbefale noen øvre aldersgrense under forutsetning av god 
funksjonsevne (mRS 0-2) før slaget. Effekten av trombektomi var ikke forskjellig mellom 
aldersgruppene i de randomiserte studiene. Det finnes ingen randomiserte studier med 
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pasienter under 18 år. 

Dokumentasjonen fra de randomiserte studiene er knyttet til okklusjon av enten karotis eller i 
den første delingen av midtre hjernearterie (M1) med ledsagende uttalte/alvorlige 
slagsymptomer (NIHSS > 6), og den sterke anbefalingen for trombektomi mellom 6 og 24 
timer gjelder slike pasienter. Svært få pasienter med NIHSS < 10 ble inkludert og median 
NIHSS var 17- dvs de fleste aktuelle pasienter har meget alvorlige slagsymptomer. 
 
Prioritering av pasienter til trombektomi bør gjøres av erfaren slaglege i samråd med 
nevroradiolog eller erfaren intervensjonsradiolog ut fra ovenstående kriterier og utfra forventet 
risiko ved inngrepet.   
 

Organisering av tilbud i Norge 

Overordnet mål 

I 2016: Beslutningsforum for nye metoder bestemte at hver helseregion først skulle gjennomgå 
sin organisering for å finne ut hvordan regionen kunne tilby trombektomi. Deretter skulle 
tilbudet samordnes nasjonalt slik at det følger felles prinsipper. 
 
Hele beslutningen fra 2016: 
1.Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest hjerneslag. 
2.Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen 
og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge for»-ansvar. 
3.Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne føringer 
for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på tvers av 
regionene. 
Trombektomi i utvidet tidsvindu vil følge de samme prinsipper, men med regionale 
tilpasninger som tar hensyn til befolkning, geografi og sykehusstruktur 
 

Hvor mange pasienter per år er aktuelle for trombektomi i utvidet tidsvindu? 

Data fra pasienter registrert i Norsk hjerneslagregister (NHR) (ca 8000 pasienter med 
hjerneinfarkt per år) kombinert med de kriterier som ble benyttet i de 2 studier (DAWN og 
DEFUSE 3) er benyttet for å estimere antall pasienter per år som er mest aktuelle for  
rombektomi i utvidet tidsvindu. Ut fra kombinasjonen av data fra NHR og de 2 aktuelle 
studiene er det utarbeidet et flytskjema som gir estimater på antall pasienter i de ulike trinn i 
den seleksjons/eksklusjons kjede som er nødvendig for å finne fram til de pasienter hvor 
trombektomi i utvidet tidsvindu er dokumentert å være nyttig (se nedenfor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

 
 

Flytskjema "Aktuelle pasienter" for trombektomi i utvidet tidsvindu per år i Norge: 
 

 
Alle tall representerer antall pasienter per år i Norge. Estimatene fra Dawn og Defuse er 
hentet fra ref X: Jadhav et al . Stroke 2018; 49 1015-1017.  

Balanse mellom tilgjengelighet og krav til erfaring/kompetanse og pasientvolum 

For at trombektomi skal være tilgjengelig både innen 6 timer og i utvidet tidsvindu opptil 24 
timer, må det søkes løsninger som balanserer tilgjengelighet og krav til erfaring/kompetanse 
og pasientvolum.  

I utgangspunktet kan det være et motsetningsforhold mellom målsetting om høyt volum og 
høy spesialiseringsgrad på den ene siden og reell tilgang til rask behandling på den andre siden 
og dette representer en utfordring i Norge. Kvaliteten kan bli redusert ved mindre erfaring og 
lavt pasientvolum og derfor er monitorering av aktiviteten viktig. 

Hvis lokalsykehusene gjennomfører CT/CT angio og ekskluderer de som ikke har 
okklusjon i karotis eller M1, vil populasjonen som må overføres til trombektomi 
senter for ev trombektomi i utvidet tidsvindu være tallet under den røde  streken i 
figuren (ca 300 pas/år). 150 av disse 300 pasientene vil trolig ville være reelle 
kandidater for trombektomi etter avansert bildediagnostikk. MERK: Den % andel 
som ekskluderes ved «endelig» penumbradiagnostikk vil variere noe etter metoden 
som benyttes 
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Det må lages praktiske løsninger tilpasset befolkningsstruktur og geografi i de ulike regioner 
og videre utarbeides noen felles nasjonale føringer med hensyn til basale krav til faglige 
forutsetninger, pasientvolum og monitorering av aktivitet (Se anbefaling om trombektomi 
innen 6 timer).  

Faglige forutsetninger 

De faglige forutsetninger for trombektomi i utidet tidsvindu er de samme som trombektomi 
innen 6 timer.  (Lenke) 

Intervensjonister 

Når det gjelder krav til intervensjonister, slagteam og slagenhet, er det de samme som for 
trombektomi innen 6 timer.  (Lenke) 

Organisering for å redusere tidsbruk: 

Pasienter som er aktuelle for trombektomi bør raskest mulig til behandling.  

 Sannsynligheten for et godt klinisk resultat reduseres med lengre tid til trombektomi 
slik at tidsfaktoren er også av betydning ved trombektomi i utvidet tidsvindu.   

 Andel pasienter som har nytte av trombektomi i utvidet tidsvindu er svært lav bedømt 
ut fra analyser av data fra DAWN og DEFUSE ( ref 3) og en HTA fra Sverige under 
sluttføring viser også at andelen aktuelle pasienter ut fra dagens kunnskapsgrunnlag er 
svært lavt ca 2 %( ref)  (ca 2% av alle hjerneinfarkter er også det estimat data fra NHR 
gir,se flytskjema). Hovedregelen vil derfor være at pasienter med symptomdebut og 
innleggelse i sykehus etter 6 timer, bør innlegges i sitt lokalsykehus for seleksjon ut fra 
klinikk og CT/CT angio. Ved liten avstand mellom lokalsykehus og 
trombektomisenter, kan eventuell direkteinnleggelse av pasienter med alvorlig 
hjerneslag vurderes, men svært mange av de pasienter som innlegges etter 6 timer vil 
ikke være aktuelle for trombektomi. 

 Planene i de ulike RHF for trombektomi bør også inneholde informasjon om hvordan 
logistikken for pasienter som er aktuelle for trombektomi i utvidet tidsvindu bør 
organiseres. Noen steder kan samarbeid over regiongrenser også være aktuelt å 
vurdere. Utarbeidelse av regionale planer er også i samsvar med Beslutningsforums 
beslutning om innføring av trombektomi som et klinisk behandlingstilbud i møte 24.04 
17. 

Prehospital behandlingskjede 
 

Prehospital behandlingskjede ved trombektomi for pasienter i utvidet tidsvindu vil i 
hovedtrekk følge de anbefalinger som er gitt for trombektomi innen 6 timer, men 
lokalsykehusene vil i enda større grad være det mest aktuelle og riktige initiale 
innleggelsessted. Mer enn to av tre pasienter som henvender seg til helsetjenesten i perioden 6 
til 24 timer etter hjerneslaget har lette slagsymptomer (NIHSS skår 0-5 poeng) og er  ikke 
aktuelle for trombektomi, og 13 % har alvorlig funksjonshemning fra før (se flytskjema). Det 
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er derfor bare et mindretall som bør innlegges med stor hastegrad og alarm slik som anbefalt 
for pasienter som er aktuelle for trombolyse innen 4,5 timer og trombektomi innen 6 timer. 
Det er viktig at sykehus sammen med AMK og ambulansetjenesten finner fram til prosedyrer 
som identifisere de relativt få pasienter med alvorlige slagsymptomer som kan være aktuelle 
for trombektomi i utvidet tidsvindu og prioriterer disse for rask innleggelse. 

Sykehus i nettverk 
Europeiske retningslinjer anbefaler at sykehus organiseres i nettverk for å maksimere 
tilgang til behandling og minimere forsinkelsene. Dette er også i tråd med Nasjonal Helse- 
og Sykehusplan der det skisseres behov for at sykehusene i større grad enn nå utfyller 
hverandre i oppgaveløsning som ”sykehus i nettverk”.  

Monitorering av aktiviteten ved trombektomisentra 
 Monitorering av trombektomi i utvidet tidsvindu skal i hovedtrekk følge 

anbefalingen for monitorering av trombektomi innen 6 timer.  

 Aktiviteten ved trombektomisentra i Norge bør monitoreres i et felles 
kvalitetsregister. Norsk hjerneslagsregister har modul for innregistrering av 
aktuelle data som vil bli ytterligere forbedret i en elektronisk versjon fra 1. januar 
2020.   

 

Begrunnelse/rasjonale for anbefalingen 
 

 

Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag ble 
publisert 18. desember 2017. I dette arbeidet var trombektomi en sentral problemstilling, og 
kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet gjennomførte en fullstendig metodevurdering som 
dannet grunnlag for en nasjonal anbefaling:  

" Trombektomi anbefales utført så raskt som mulig og senest innen 6 timer etter debut av 
symptomer hos pasienter med hjerneinfarkt som skyldes okklusjon av store hjernearterier i 
fremre kretsløp (Karotis-kretsløpet)" (LENKE). 

 
Beslutningsforum sin tilslutning til metoden: 
Lenke til beslutningen: https://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-trombektomi-ved-hjerneinfarkt 
På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget ble tidsvinduet fra symptomdebut av hjerneslaget til 
start av denne typen behandling begrenset til maksimalt 6 timer etter symptomdebut. 
 
Helsedirektoratet igangsatte en prosess høsten 2018 for å revidere/vurdere en 
tilleggsanbefaling om trombektomi på bakgrunn av to nye studier som viser effekt av 
trombektomi utover 6 timer og opptil 24 timer etter debut av symptomer.  
 
Anbefalingen om trombektomi i utvidet tidsvindu er basert på følgende 
kunnskapsgrunnlag: 

 to studier (DAWN og DEFUSE 3) Referanser nr 
  arbeidsgruppens samlede erfaring og kunnskap  
 HTA gjennomført i Sverige/Skåne ("Trombektomi 6 till 24 timmar efter stroke") ref 

https://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-trombektomi-ved-hjerneinfarkt
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Under publisering. 
 
Funksjon og dødelighet  

Resultatet fra to studier (RCT) publisert i 2018, viser at trombektomi mellom 6 og 16 timer 
(ref.) og mellom 6 – 24 timer (ref.) (med stent retriever) er en effektiv behandling for pasienter 
med akutt hjerneinfarkt på grunn av okklusjon i karotis og den første del av midtre 
hjernearterie (M1) sammenlignet med standard medisinsk behandling. De forventede effekter 
av trombektomi i utvidet tidsvindu er: 
 

 Redusert dødelighet: Resultatene viste at 51 færre per 1000 pasienter døde i løpet av 
de første 3 måneder. Den statistiske usikkerhet (konfidensintervallet) viste at det sanne 
resultatet sannsynlig ligger mellom111 færre til 31 flere døde per 1000).  Det var altså 
en trend til (men ikke helt sikkert) at færre dør ved trombektomi  

 Selvhjulpen i daglige gjøremål målt med mRS: Det var en sikker økning i antall som 
blir selvhjulpne bedømt ved andel som oppnår mRS 0-2 ved 3 måneder, og økningen 
var sikker også når det tas hensyn til den statistiske usikkerheten. Resultatene viste at 
319 flere per 1000 pasienter ble selvhjulpne. Den statistiske usikkerhet 
(konfidensintervallet) viste at det sanne resultatet sannsynlig ligger mellom 202 og 440 
flere selvhjulpne per 1000. 

 Reduksjon i grad av funksjonshemning målt med mRS ved 3 mnd: Resultatene 
viser en sikker reduksjon i grad av funksjonshemning målt med mRS. (forskyvning 
mot mindre funksjonshemning)  

 Økt livskvalitet: Reduksjon av funksjonshemming vurderes til å gi økt livskvalitet 
selv om studiene ikke har undersøkt livskvalitet spesifikt 

 Mindre variasjon i tilbudet: Anbefalinger om trombektomi i utvidet tidsvindu vil 
sannsynligvis gi mindre variasjon i tilbudet da en nasjonal føring vil modifisere 
uønskede lokale tilpasninger/variasjoner. Det er noen geografiske forskjeller per i dag. 
En systematisk tilnærming i et så stort tidsintervall som opptil 24 timer vil føre til at en 
større del av pasientene er aktuelle. Det er imidlertid bare et lite mindretall som vil ha 
nytte av trombektomi i utvidet tidsvindu. Dette setter krav til god seleksjon av 
pasienter så unødvendig transport til trombektomisenter kan unngås, men rask og 
effektiv transporttjeneste når indikasjon for trombektomi foreligger. Hvordan 
logistikken bør etableres vil variere ut fra lokale forhold, befolkning, geografi og 
sykehusstruktur. Her er variasjon i organisering nødvendig, men målet er minst mulig 
variasjon i mulighetene for å få trombektomi behandling når dette er indisert.  Det 
målet vil lettere nås ved en nasjonal anbefaling.  

 
Kan resultatene overføres til klinisk praksis i Norge? 

I de to studier (RCT) publisert i 2018 var pasientene selekterte, populasjon var ca 5 år yngre 
enn den norske slagpopulasjon, men alder hadde ingen avgjørende betydning for 
behandlingsresultatet. De viktige seleksjonskriterier var godt fungerende pasienter før slaget, 
og med alvorlige slagsymptomer (NIHSS >6 poeng- median NIHSS skår 17), okklusjon i 
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karotis eller midtre hjernearteries første del (M1) samt avansert penumbra diagnostikk.  
Hvis de samme kriterier for seleksjon av pasienter følges, er det sannsynlig at resultatene kan 
overføres til norske forhold.  
 
God implementering i klinisk praksis forutsetter at norske sykehus er i stand til å gjennomføre 
en god seleksjon av pasientene inkludert avansert bildeseleksjon. Minimum klinisk seleksjon 
ut fra kliniske kriterier og CT/CT angio i lokalsykehus, og avansert bildediagnostikk i 
trombektomisenter. 
 
 
Arteria basilaris 

Se nåværende retningslinje (det finnes ingen rct, når det gjelder okklusjon i Arteria basilaris. 
En må derfor basere seg på individuell vurdering, da en generell anbefaling ikke kan gis 
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Nøkkelinformasjon  

Fordeler og ulemper 
Fordeler: 
Redusert sannsynlighet for funksjonshemming ved tre mnd. med trombektomi i utvidet 
tidsvindu. 
Mulig noe bedret overlevelse. 
Reduksjon av funksjonshemming vurderes til å gi økt livskvalitet  
 
Ulemper: 
Symptomatiske blødninger i hjernen innen 36 t ble gradert til "viktig", men ikke kritisk for 
beslutningstaking" (enstemmig). Det er en økning på 23 hjerneblødninger per 1000 pasienter. 
Økningen er ikke helt sikker da den statistiske usikkerhet viser at resultatet ligger mellom 106 
flere til 13 færre blødninger per 1000. 
 
Andre potensielle ulemper: 
Forsinket slagenhet behandling for pasienter som ikke er aktuelle for trombektomi: Dersom 
det legges opp til gode seleksjonskriterier for pasienter som skal ha trombektomi vil dette 
kunne redusere unødvendig transport og ressursbruk, og med det redusere ulemper. En god 
organisering og adekvate regionale tilpasninger er nødvendig. Alle trombektomisentre 
inkludert de planlagte nye sentre, vil ha velfungerende slagenheter. Det vil således ikke bli 
vesentlig forsinkelse i slagenhetsbehandlingen ved transport til trombektomisenter selv om 
dette ikke ender i trombektomi. Der det kan bli en negativ effekt er at det vil kunne bli noe 
dårligere kontinuitet i den videre oppfølging ved f.eks. at utskrivning må skje via først en 
overføring tilbake til lokalt sykehus og deretter videre i behandlingskjeden.  Ved å overholde 
krav og innhold inkludert informasjonsutveksling mellom behandlingsinstitusjoner i henhold 
til Pakkeforløp hjerneslag vil dette minimalisere de potensielt negative effektene.   
Forsinket behandling på grunn av muligheter for behandling helt opp til 24 timer kan noen 
oppfatte som at man har god tid.  En slik misforståelse kan redusere sannsynligheten for et 
godt klinisk resultat. Dette er en potensiell risiko, men med tilstrekkelig informasjon burde 
dette ikke representere noe stort problem. 
 
Arbeidsgruppen konkluderte med at de ønskede effekter veier opp for de uønskede effektene 
 
Andre effekter ved innføring av tiltaket: 

 Behov for god bildeseleksjon på lokalsykehus (og eventuelt også hos 
intervensjonssentre): 
Basis ved alle lokalsykehus må være 24-7 CT og CT-angio. CT-angio bør gjøres på 
alle med klare slagsymptomer basert på NHISS ≥ 6 opp til 24 t etter symptomdebut. 

Valg av ytterligere bilde-diagnostikk med tanke på seleksjon av trombektomi-pasienter 
må skje på regionalt nivå og i samarbeid med trombektomisenter. 

 Behov for avansert bildeseleksjon på trombektomisenter: Utstyr og kompetanse til 
penumbravurdering med CT - perfusjon eller MR for å identifisere pasienter som kan 
ha nytte av trombektomi opp til 24 t etter symptomdebut.  

 Behov for økt kunnskap om seleksjon av pasienter: Det er et regionalt ansvar å legge 
til rette for kompetanseheving når det gjeder klinisk seleksjon og bildeseleksjon både 
ved trombektomisenteret og ved lokale sykehus og sikre samarbeid, god 
kommunikasjon og informasjonsutveksling. 

 Behov for økt kunnskap og gode kriterier for eventuelt prehospital seleksjon: På 
regionalt nivå vurdere om alle pasienter med mistenkt akutt hjerneslag med 
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symptomvarighet over 6 timer skal innlegges initialt på nærmeste lokalssykehus eller 
om det er enkelte pasienter der direkte innlegeggelse i trombektomisenter kan være 
aktuelt. Det bør utvikles regionale kriterier for når en  direkte innleggelse i 
trombektomisenter eventuell kan være aktuell. Her vil det kunne være forskjeller i 
hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige mellom f eks landdistrikter med store 
avstander og større byer. Ettersom det er svært få pasienter som er aktuelle for 
trombektomi etter 6 timer, bør indikasjonsstilling for direkte innleggelse i trombektomi 
senter for slike pasienter vurderes nøye og i svært  mange områder av landet vil og bør 
initial innleggelse og seleksjon i lokal sykehus være hovedregelen.  

 

Tillit til effektestimatene (kvalitet på dokumentasjonen), verdier og preferanser, ressurser 
 

Momenter som kom frem i drøftingen om en anbefaling om trombektomi mellom 6 – 24 timer.  
En anbefaling om trombektomi mellom 6 – 24 timer, ville kunne medføre: 

 Økt bruk av luftambulanse, men ingen stor økning hvis gode seleksjonskriterier 
benyttes jmf. DAWN og DIFUSE studiene og flytskjema basert på data fra disse 
studier og Norsk hjerneslagregister. . 

 Innkjøp av avansert bilde-diagnostisk utstyr det dette eventuelt ikke finnes. Relevant 
kun for trombektomisenter (siste generasjons CT maskiner trengs for god penumbra 
diagnostikk) Kostnader til økt beredskap vil ikke føre til vesentlig økning forutsatt 
gode seleksjonskriterier. Ved noen sykehus kan økt bruk av CT angio på ukurant tid 
medføre noe økt belastning på beredskapen 

 
Konsekvenser for prioritering innen det enkelte sykehus både lokalt og regionalt 

 Tidsvindu for beredskap øker 
 Økt behov for bilde-diagnostikk og høyere prioritet av CT og CT angio hos pasienter 

som innkommer etter 6 timer 
 Økt behov for pre-hospitale tjenester. Økt behov og prioritering av ambulanse ressurser 

for pasienter med slagsymptomer som henvender seg til helsetjenesten etter 6 timer fra 
debut. Her er viktig at prehospitale tjenester i samarbeid med aktuelle sykehus finner 
fram til gode seleksjonskriterier da det er bare pasienter med meget alvorlige 
slagsymptomer som er aktuelle for rask vurdering med henblikk på mulig 
trombektomi. 

 Økt behov for slagkompetanse i akuttmottak . God kompetanse i vurdering av 
pasienter med slagsymptomer og i prioriteringer- triagering 

 
Kostnader for opplæring av personell?  

 Radiologer/radiografer: Lite økt opplæringsbehov. Muligens vil det bli behov for noe 
opplæring ved enkelte lokalsykehus så CT angio blir godt tilgjengelig  24 timer i 
døgnet, men det meste av denne opplæring er nødvendig også for seleksjon av 
trombektomi pasienter innen 6 timer. Den seleksjon det legges opp til ved 
lokalssykehus forutsetter ikke kompetanse når det gjelder CT perfusjon, mewn noen 
lokalsykehus har slik kompetanse og kan videreutvikle denne. 

  Intervensjonister:  Det er behov for å utvikle gode metoder og kompetanse for å 
vurdere når en penumbra er så stor at reperfusjon i vesentlig grad kan bidra til å 
«redde» hjernevev, begrense skaden(infarktet) og bedre funksjonsnivå.  Forøvrig ingen 
vesentlige nye opplæringsbehov  utover det som trengs for trombektomi innen 6 timer 

 Annet personell: Noe økt behov for opplæring for å sikre god kompetanse i vurdering 
av pasienter med slagsymptomer og i prioriteringer- triagering i det  utvidede 
tidsrommet  mellom 6 og 24 timer 
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 Prehospitalt personell . Det vil bli behov for økt kompetanse i å identifsiere 

slagpasienter og vurdere deres symptomer og alvorlighet og ev delta i utprøving av 
gode verktøy  for prehospital triagering. 

Kostnader som kreves: Det er ikke gjort kostnadaanalyser ved denne revideringen, men vi vil 
vurdere overføring av de resultater som framkommer av HTA fra Sverige. I tillegg er det 
viktig å være klar over at det vil være variasjoner i kostnader ut fra geografiske forhold I vårt 
land 

Ulikhet i helsetilbud 
Utfordringer på grunn av geografi og avstander kan gi utfordringer ved alle tidskritiske tilbud 
som må sentraliseres (pga. høyteknologi). Men i tidsvinduet 6-24 timer vil de tidskritiske 
utfordringer være mindre enn for trombektomi innen 6 timer.   

Akseptabilitet 
Faggruppen og brukerorganisasjonene var enstemmige om at det er et akseptabelt tiltak. 

Gjennomførbarhet 
Kompetansebygging og organisatoriske tiltak foreslått for trombektomi innen 6 timer vil også 
være nyttig for gjennomføring av trombektomi i tidsvindu 6 – 24 timer.  
 
Utfordringer: 

 knyttet til implementering av seleksjonskriteriene.. Med de seleksjonskriterier som 
anbefalingen om trombektomi i utvidet tidsvindu bygger på, så skulle seleksjon for 
trombektomi på lokalsykehus og trombektomisenter være gjennomførbart.. Andre 
kriterier for seleksjon bør ikke benyttes før eventuelt ny dokumentasjon/kunnskap 
foreligger.   

 knyttet til opplæring og kompetanseheving hos: 
 - prehospitale tjenester (hvilke opplysninger trenger klinikere for å rettlede 
dem/dirigere pasienter til rett dør)  

 .intrahospitale tjenester  i lokalsykehus og trombektomisykehus 
slik at trombektomi i utvidet tidsvindu kan bli et tilbud for alle deler av landet. 

Referanser 
List referansene knyttet til aktuell anbefaling i alfabetisk rekkefølge etter en forfatter-årstall-stil, se Intranett.  

Her settes inn de aktuelle referanser  

Styrke på anbefalingen 
 (Svak/Sterk) 

 

Sterk 

Forskningsgrunnlag 

Fritekst – overordnet                                                                                                                                    
Si kort hva som er hovedforskningsgrunnlaget, eller ev. om mangel på dette. Si kort hvilke andre kunnskapselementer (klinisk 
erfaring og brukerperspektiv) som er trukket inn, men hvordan disse har fått komme til uttrykk og blitt vektlagt skal komme 
fram i «Begrunnelse».  

Det er foretatt et oppdatert litteratur søk etter «Mekanisk trombektomi ved akutt 
hjerneinfarkt» (metodevudering, FHI 2016). Søket er avgrenset til systematiske oversikter og 
randomiserte kontrollerte studier og det er funnet 2 aktuelle studier (DAWN og DEFUSE), 

http://intranett.helsedirektoratet.no/arbeidsstotte/bibliotek/veiledning/Sider/hvordan-lage-referanseliste-APA.aspx
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samt noen subgruppestudier av disse. (se eget flytdiagram). Kvaliteten på de to studiene er 
vurdert i artikkel fra ESO til å være moderat, selv om Risk of Bias er vurdert til å være lav i 
begge studier.  Totalt sett er det et svært lavt antall pasienter som inngår i studiene ( kun 199 
pasienter har fått trombektom)i. Dette kan reise spørsmål om generaliserbarhet og  bidrar til 
at kvaliteten på dokumentasjonen vurderes som moderat.  Over halvparten var 
oppvåkningsslag der tidspunkt fra debut til start trombektomi  var ukjent og mange av disse 
pasienter kan ha blitt behandlet før 6 timer fra debut. (Og Sverige sin HTA vurderer kvaliteten 
som moderat) 
 
Tabellen på neste side oppsummerer resultatene fra de 2 randomiserte hovedstudier DEFUSE 
3 og DAWN som har undersøkt effekten av trombektomi etter 6 timer fra debut. Det er 
ytterligere 2 studier som har inkludert pasienter etter 6 timer, men antall pasienter er så lavt 
at det ikke påvirker resultatene. De resultater som skal vurderes bygger derfor bare på disse 
2 hovedstudier. Studiene med lav risiko for bias, er vurdert til middels høy kvalitet 
(Vurderingen er gjort med HTA metodikk i TBY rapport fra Sverige. I arbeidet har vi også sett 
til retningslinjen i Australia som også har inkludert de samme to studier som grunnlag for 
deres anbefaling om trombektomi etter 6 timer og opp til 24 timer. 
 

Informasjon om studiene og pasientene som ble inkludert 
 

 DEFUSE DAWN   Kommentar: 

Antall pasienter 182 206 Trombektomi: 92+ 107 pas  

Alder 70 
slagpas 

70 
 

5 år yngre enn norske  
 

Antall sykehus 
 

38 
 

26 
 

Deltagende sentra > 40 
trombektomi/år 
 

Inklusjonstid: 12 mån 31 mån  

Inklusjoner per senter 5 pas/år 3 pas/år  

Alvorlighet (NIHSS) 
median 

17 (alv 
slag) 
Dawn>10  

17 ( alv slag)         
Defuse: NIHSS > 
6   
 

 

Tid fra debut/sist sett frisk 6-16 t 6-24 t  

Oppvåkningsslag 
t 

53 % 
 

63 % 
 

DVS:  >50% mulig behandlet< 6  
 

Hvor var blodproppen? 
hjernearterie 

Carotis/ M 
1 

 

Carotis/ M 1        
M1: 1. deling 
midtre  
 

 

    

Avansert  bildeseleksjon. MR eller 
CT 

MR eller CT          Litt ulike metoder for å 
definere «mismatch»  og 
«penumbra»  som indikerer at 
deler av det  området som har 
nedsatt sirkulasjon kan 
«reddes» 

 

 
 



- 13 - 
 

 
 
 
Hovedfunn  

Effekter av behandling med trombektomi versus standard medisinsk behandling . 
Samleresultater begge studier. 
 
Effekt på funksjon: Selvstendighet i daglige gjøremål 3 måneder etter slaget                            
(modfied Rankin Scale (mRS)  0-2): 
Hvis 1000 pasienter behandles med trombektomi : 
vil 467 være selvhjulpen mot 148 uten trombektomi   
Det vil si: 319 flere per 1000 pasienter. 
Usikkerhet knyttet til resultatet: (konfidensintervall)   
Resultatet ligger mellom 202 og 440 flere selvhjulpne per 1000 
Tolkning: En sikker økning i antall som blir selvhjulpne 
 
Effekt på dødelighet ved 3 måneder: 
Hvis 1000 pasienter behandles med trombektomi vil : 
 166 være døde mot 217 uten trombektomi   
Det vil si: 51 færre døde per 1000 pasienter  
Resultatet ligger mellom 111 færre døde og 31 flere døde per 1000 
Tolkning: Sannsynlig noe redusert dødelighet, men ikke helt sikkert.  
 
Effekt på symptomgivende hjerneblødninger: 
Hvis 1000 pasienter behandles med trombektomi vil: 
 60 få symptomgivende hjerneblødning mot 37 uten trombektomi. 
Det vil si: 23 flere symptomgivende hjerneblødninger per 1000 pasienter  
(Resultatet ligger mellom 106 flere og 13 færre per 1000):  
Tolkning: Sannsynlig flere hjerneblødninger, men ikke helt sikkert.  
 
Merknad:  
Andre effekter av trombektomi?: 
Det er ikke informasjon om andre konsekvenser trombektomi (positive eller negative i de 2 
studier som er gjennomført 
 
Hvem har størst effekt? 
Det er totalt sett relativt få pasienter som har fått trombektomi: 199 pasienter  
Dette gjør det vanskelig å finne fram til undergrupper av pasienter som ev har særlig stor 
effekt av trombektomi eller meget liten effekt. 
 

Uavklart spørsmål 
Studiene gir ikke informasjon om hvor stor andel av pasienter i tidsvinduet > 6 timer som 
potensielt kan ha effekt av trombektomi. Våre estimater om andel aktuelle pasienter bygger på 
ref X og data fra  
Sverige samt data fra Norsk hjerneslagregister kombinert med data fra DAWN og DEFUSE  
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Problemstilling 
Overordnet fritekstformulering av problemstillingen som skal undersøkes. Se også PICO og kodeverk.  

 
Hva er effekten av trombektomi ved akutt hjerneinfarkt? 

Resultattabell/Evidensprofil 
 

Summary of findings (Sof tabell) fra to studier; Nogueira et al. 2017 og Albers et al. 
2018 (Dawn og Defuse)  
 

Oppsummering av effekt estimatene ut fra 2 RCT-ene og gradering av disse for de viktigste 
utfallene:  

 
 
*Effektestimatet graderes ned når de to studier slås sammen grunnet: 
1 Gradert ned på grunn av risiko for bias i studiene (se RoB-tabellene, side 95-99 i EUnetHTA-rapporten) 
2 Gradert ned på grunn av manglende presisjon 
3 Gradert ned på grunn av manglende konsistens 
4 Gradert ned på grunn av få hendelser 
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