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Stroke och TIA

Störning i hjärnans blodflöde

• Ischemisk stroke – tilltäppning av en av hjärnans artärer (85 % av all stroke).

• Hemorragisk stroke – när en av hjärnans artärer brister (15 % av all stroke).

• TIA – övergående störning i hjärnans blodflöde. 

→ strokelika symptom som går i regress inom 24 timmar.

• Upp till 10 % drabbas av stroke inom två dagar.

• Behandling (ischemisk stroke):

❖ Trombolys < 4,5 timmar.

❖ Trombektomi < 8 timmar (24 timmar). 



Vad är socioekonomisk status?!

• Socioekonomisk status (SES) är ett sammansatt
mått på en individs samhällsposition.

• Avgörs av inkomst, utbildning, yrke…

• Individuell eller områdesbaserad.

• Avgörande för hälsa!!!



Våra frågeställningar:

Finns socioekonomiska skillnader gällande…

• Sannolikheten att vara ambulanstransporterad?

• Tid från larmsamtal till genomgången CT?

• Prioritet hos SOS och/eller i ambulansen?

• Chansen att ambulanspersonalen misstänker stroke/TIA?



Studiepopulation & data på prehospital strokevård

• Från det lokala kvalitetsregistret Väststroke.

• Vårdats på strokeenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

• Insjuknat i stroke eller TIA mellan 1 november 2014 till 31 juli 2016.

• Postnummer inom SU:s upptagningsområde.

→ 3006 patienter
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Ambulanstransporterade

n = 1882

Analyser:

- Tid från larmsamtal till genomgången CT

- Prioritet i ambulansen

- Misstanke om stroke/TIA i ambulansen

Analyser:

- Ambulanstransporterats till sjukhuset

Larmat SOS-Alarm

n= 1943

Analys:

- Prioritet hos SOS-Alarm

Patienter som vårdats på strokeenhet på

SU och insjuknat i stroke eller TIA mellan

1 november 2014 till 31 juli 2016.

n = 3524

Exkluderade patienter, n = 518

- Postnummer utanför SU:s 

upptagningsområde, n = 518

Slutlig studiepopulation

n = 3006Statistik
• Analyser genomfördes i IBM SPSS Statistics 24

• Binär logistisk regression 

→ Odds ration

• Linjär regression och estimated marginal means

→ relativa förändringar och mediantider

• Signifikansnivå: p < 0,05



Inga skillnader i SOS-prioritet eller ambulanstransport

• Totalt larmade 1943 (64,6%) SOS-Alarm. 

• Av dessa hade 1855 (97,0%) registrerad data på erhållet prioritet.

• Prioritet 1 hade givits till 1311 (70,7%) patienter.

• Totalt ambulanstransporterades 1882 (62,6 %) patienter.

• Inga signifikanta socioekonomiska skillnader 

observerades gällande dessa.



Tid från SOS-larm till CT-hjärna

Skillnad: 30 minuter 



Prio 1 i ambulansen

Socioeconomic status
Odds ratio

(95% CI)
p-value

Adjusted odds ratio

(95% CI) p-value

Low (ref.) 1.00 1.00

Intermediate 1.20 (0.95-1.50) 0.129 1.27 (1.01-1.62) 0.043

High 1.31 (1.02-1.69) 0.036 1.43 (1.10-1.87) 0.008

p for trend univariable analysis: 0.090.                                                                                     
p for trend multivariable analysis: 0.019.                                                                            
Multivariable analysis adjusted for sex, age and stroke/TIA.



Socioeconomic status
Odds ratio

(95% CI)
p-value

Adjusted odds ratio

(95% CI) p-value

Low (ref.) 1.00 1.00

Intermediate 1.07 (0.84-1.37) 0.589 1.08 (0.84-1.38) 0.567

High 1.45 (1.08-1.94) 0.013 1.44 (1.08-1.93) 0.014

Misstanke om stroke/TIA

p for trend univariable analysis: 0.039                                                                                      
p for trend multivariable analysis: 0.045.                                                                            
Multivariable analysis adjusted for sex and age.



Ingen misstanke Lägre prioritet Längre tid



Slutsatser

Ojämlikheter i prehospital strokevård kan bidra till 
socioekonomiska skillnader gällande grad av 
funktionshinder och risken att dö efter stroke.



Tack för uppmärksamheten!


