
Stroke-monitoreringsinstruks 6Ø
Instruksen er vejledende og kan individuelt tilpasses.

• mRs, NIHSS (læge)
• SSS, pupilreaktion/størrelse, blodtryk i begge arme
• TOKS
• I princippet er trombektomi altid en mulighed under hele indlæggelsen (også efter trombolyse). Ved forværring skal der altid 

laves SSS og lægen kontaktes mhp. vurdering/behov for akut scanning

Akut TCI/stroke, pre-

stroke mRs 0-3 og 

med/uden akutte MR-

infarktforandringer:

(potentiel trombolyse

og/eller trombektomi-

kandidat)

• SSS, 

pupilreaktion/stør

relse hv. 3 time

• TOKS x 2 dagligt.   

1. Ved indlæggelse monitoreres hos ALLE PATIENTER på 6Ø

2. De første 24 timer efter indlæggelse monitoreres (kan efter individuel vurdering forlænges)

Patienter med pre-

stroke mRs 4-5, 

gangfunktion kun med 

personstøtte eller 

sengeliggende:

(Som regel ikke 

trombolyse og/ eller 

trombektomi kandidat)

• TOKS x 2 dagligt.

Patienter med 

symptomvarighed over 

24 timer inden 

indlæggelse:

(Som regel ikke 

trombolyse og/eller 

trombektomi kandidat)

• TOKS x 2 dagligt. 

• Hvis patienten 

vurderes at være i 

høj risiko med 

behov for 

trombektomi: 

SSS, 

pupilreaktion/stør

relse hv. 3 time

Patienter behandlet med 

trombolyse/trombektomi:

Trandategrænse 185/110 de første 24 

timer (noter på Cetrea)

0-2 timer (fra needletime):

• BT, P, SAT hv. 15 min

• SSS, pupilreaktion/størrelse hv. ½ 

time

• TP, EKG med 12 afledninger efter 

afsluttet infusion

2-4 timer:

• BT, P, SAT, SSS, pupilreaktion/størrelse 

og TP hv. time

4-24 timer:

• BT, P, SAT, SSS, pupilreaktion/størrelse 

hv. 4 time.
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Observationer efter Trombektomi:

Tjek EPJ for observationsniveau, 

mobiliseringstidspunkt, BT 

grænse mm.

• Tjek indstikssted hv. 15 min 

(0-1time), herefter hv. time 

indtil mobilisering samt ½ og 

1 time efter mobilisering.

• Mobiliseringstidspunkt 

individuelt ift. bandagen ved 

indstikssted, komplikationer 

mm (se neuroradiologisk

notat)

• Mobilisering sker i starten 

med følge af minimum 1 

person.    

1. Ved indlæggelse monitoreres hos ALLE PATIENTER på 6Ø

2. De første 24 timer efter indlæggelse monitoreres (kan efter individuel vurdering forlænges)

Intracerebral hæmoragi:

0-1 time fra ankomst:

• BT og P hv. 15 min

1-6 timer:

• BT, P og GCS hv. Time

6-24 timer:

• BT, P og GCS hv. 2 time

• SSS hv. 6.time

Over 24 timer:

• BT og P hv. 6 time (GCS hvis 

patienten ikke er vågen og 

efterkommer opfordringer)

Ved fald af GCS eller ukontrolleret 

BT på trods af handlinger 

(antihypertensiva efter skema, 

analgetika, blæretømning mm) 

kontakt lægen. 
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Modified Rankin Scale (mRS)

Angives som en score 0 – 6: 

0: Ingen symptomer 

1: Ingen synlig funktionsnedsættelse. Er i stand til at 

udføre vanlige aktiviteter på trods af få 

symptomer

2: Nogen funktionsnedsættelse. Klarer sig selv uden 

hjælp fra andre, men er ikke i stand til at udføre 

samme aktiviteter som tidligere

3: Moderat funktionsnedsættelse. Behøver let hjælp 

men er i stand til at gå uden personstøtte 

4: Moderat alvorlig funktionsnedsættelse. Har 

behov for hjælp til basale behov og kræver 

personstøtte ved gang

5: Svær funktionsnedsættelse. Behov for døgnpleje 

og opsyn, sengeliggende, inkontinent

6: Død


