
Stroke TMC 

22.00 – 7.30

Akutte fokale opståede neurologiske 

symptomer på stroke.

NejJa

Henvisende læge melder patienten til 

MR radiografen på telefon 65253

Radiograf går til MR skanner

Radiografen visiterer henvisningen til MR-

stroke protokol

Radiograf bestiller patienten ved 

afdelingen og bestiller transport i 

portørsystemet

Radiografen sætter patienten i 

strokeforløb på CETREA

Radiografen ringer til TMC på 069912500, trykker 2 

for akut kontakt og melder:

MR stroke om xx antal minutter

Patientens navn

Patientens CPR

Radiografen vælger FAST stroke protokol

TMC opretter patienten i Optemis så 

overførslen af billeder ikke forsinkes

Radiograf sender ”localizer”så snart denne er udført, 

direkte fra skanneren til destination TMC-BARCELONA 

(denne destination pusher videre til Sydney)

Herefter sendes sekvenser og rekonstruktioner 

løbende som de er udført til samme destination.

VIGTIGT de sendes så hurtigt som muligt, da dette 

understøtter hurtigt svar fra TMC

TMC radiolog kigger sekvenser løbende

TMC radiolog konstaterer om 

der er stroke Ja/Nej

TMC ringer til radiograf og informerer om der er 

stroke Ja/Nej

97665253

Forventet svartid:

Max 15 min fra undersøgelse start.

Radiografen sender 

patienten på 6Ø

Radiografen sender 

patienten i 

modtagelsen

TMC ringer til neurologisk 

trombolysevagt via information 

97660000 med svar på undersøgelsen

Neurologisk 

trombolysevagt er 

ansvarlig for patientens 

videre forløb uanset om 

patienten er sendt på 

6Ø eller 

akutmodtagelsen

TMC laver endelig 

beskrivelse på 

undersøgelsen, 

kliniker kan se 

denne i NordEPJ

Stroke positiv:

Blodprop eller blødning

Stroke Negativ:

Ia., tumor, eller anden 

neuropatologi

Patienter med kontraindikation til MR, 

meget urolige, bevidstpåvirkede eller som kaster op, inkluderes ikke i 

Stroke-forløb.

Der skal sendes en henvisning til CT skanning

 i vanlig akutspor 

OBS

• Har radiografen ikke hørt fra TMC, når den axiale T2 startes, 

kontaktes TMC for svar.

• Er patient urolig og er der tvivl om der skal fortsættes, kontakt 

TMC på akut linje (tryk 2) og bed om stroke-radiolog

• I tvivlstilfælde, eller uklare meldinger fra TMC, er lokal 

radiologisk trombolysevagt back-up 97665100

Trombolyse og 

trombektomi-forløb 

afvikles lokalt på 

Aalborg UH af 

Radiologisk 

Trombolysevagt

97665100

Stroke-protokol indeholder:

• DWI (1.09)

• T2* (1.49)-

• Ax T2 FLAIR FS (2.48)-  

• 3D ASL (2.04)-

• 3D TOF (3.07)-

• Ax T2 FSE (0.56)

Der skannes IKKE supplerende sekvenser – videre udredning sker i 

dagtid.

Skal ske under skanningen

Neurologisk 

trombolyse vagt 

kontakter radiologisk 

trombolyse vagt, hvis 

patienten er 

trombolyse/

trombektomikandidat

Radiologisk Trombolysevagt 
er back-up for stroke og kan 

kontaktes på 97665100
Alternativt kan MR 

radiografen kontaktes på 
97665253 for oplysning af 

telefonnummer.
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