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Förord 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i april år 2012 i 
uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av 
medicintekniska produkter. Verksamheten bedrivs i form av en 
försöksverksamhet. Uppdraget har förlängts i flera omgångar och TLV ska 
slutredovisa 2016 års regeringsuppdrag till Socialdepartementet senast den 
15 december år 2016.  
 
TLV publicerade under hösten år 2015 del 1 av kunskapsunderlaget om 
trombektomi, Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi för behandling 
av akut svår ischemisk stroke [1], vilket bland annat inkluderade aktuell 
behandlingspraxis och en sammanvägd hälsoekonomisk utvärdering. Detta 
kunskapsunderlag utgör del 2 och beskriver bland annat de ekonomiska och 
organisatoriska aspekter som ett införande av en ny metod kan komma att 
kräva. 
 
TLV har utrett nuläget gällande vårdprocesser för stroke och trombektomi 
och genomfört en utökad hälsoekonomisk utvärdering. Utredningen av de 
organisatoriska aspekterna inkluderar bland annat vilka regionsjukhus som 
kan utföra trombektomi, antal tillgängliga och tillkommande 
interventionister, hur vårdprocesserna fungerar samt väsentliga tidsaspekter 
i vårdkedjan från det att en stroke inträffar tills det att patienten kan erhålla 
behandling.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av en utökad trombektomiverksamhet 
analyseras bland annat med avseende på att verksamheten kan komma att 
byggas ut vid samtliga regionsjukhus. Ett speciellt fokus läggs på 
patienternas tillgänglighet till behandling och hur kostnaderna för 
patienttransporter påverkas.   
 
Kunskapsunderlaget syftar till att stödja jämlik vård och bidra till nationell 
samordning genom att tillhandahålla landstingen underlag inför beslut om 
införande av nya metoder i vården.     
 
Stockholm den 29 juni 2016 

 

 
 
Sofia Wallström  
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

 
I Sverige registrerades 23 600 vårdtillfällen för akut stroke under år 2014. 
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till 
permanenta funktionsnedsättningar för vuxna individer vilket påverkar de 
drabbade individernas livskvalitet. Samhällskostnaderna för stroke beräknas 
årligen uppgå till cirka 16 miljarder kronor.  
 
Som tillägg till den behandling vid stroke som ges idag när så är möjligt, 
intravenös trombolys, finns trombektomi. Trombektomi innebär att en 
kateter förs in till hjärnans kärl från ljumsken via blodbanan, vanligen med 
en så kallad stent retriever, varefter blodproppen mekaniskt avlägsnas. 
 
TLV har i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska utvärderingar av 
medicintekniska produkter och publicerade under hösten år 2015 en 
hälsoekonomisk utvärdering om kostnadseffektiviteten för trombektomi. 
TLV baserade analysen på fem publicerade kliniska studier som visar på en 
bättre klinisk effekt och en ökad patientnytta för patienter som behandlats 
med intravenös trombolys följt av trombektomi jämfört med patienter som 
enbart behandlats med intravenös trombolys. Resultaten visade att 
trombektomi med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv behandlingsmetod 
vid akut svår ischemisk stroke.  
 
Resultaten visade även att vård- och omsorgskostnaderna hade en stor 
påverkan på resultaten och mindre konservativa antaganden för dessa visade 
att behandlingen skulle kunna vara kostnadsbesparande. TLV har följt upp 
den första delen och utrett aspekter kopplade till hälso- och sjukvårdens 
organisatoriska och ekonomiska följder. I den uppdaterade analysen ingår 
justerade vård- och omsorgskostnader som resulterar i att behandlingen blir 
kostnadsbesparande. I resultaten ingår även kostnader för 
helikoptertransporter och även om dessa beaktas är behandlingen 
kostnadseffektiv eller kostnadsbesparande (beroende på om de ursprungliga 
konservativa eller om de justerade mindre konservativa vård- och 
omsorgskostnaderna används). De positiva resultaten skulle stärkas 
ytterligare om även kostnader för informell vård och möjligheten till 
återgång i arbete beaktades. Dessa kostnader har dock inte kvantifierats och 
analyserats formellt. 
 
För att uppnå de bästa resultaten av att trombektomi som behandling införs 
i Sverige måste det skapas balans mellan antal trombektomicentra och 
möjligheten för drabbade individer att ta sig till dessa inom en viss tid, då 
trombektomi har bättre effekt ju tidigare behandlingen kan utföras.  
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Flera variabler påverkar huruvida individer inkommer i tid för behandling 
med trombektomi. Exempelvis måste individen eller någon annan i dennes 
närhet ha tillräcklig kunskap om symptomen för stroke för att ha möjlighet 
att slå larm så fort som möjligt. Det krävs även att det föreligger tillräcklig 
kunskap inom vården och att det finns tillräckliga resurser för att 
vårdprocesserna ska fungera på bästa möjliga sätt. Detta förutsätter att det 
finns neurointerventionister som kan utföra trombektomi och att det är en 
viss geografisk spridning av trombektomicentra.  
 
Eftersom trombektomi utförs på regionsjukhus, och då det finns en viktig 
tidsaspekt gällande behandlingen, är den totala transporttiden till sjukhuset 
central. För att patienter i hela landet ska ges möjlighet till god och jämlik 
vård är möjligheten till akuttransport med helikopter betydelsefull. 
Resultaten visar att en stor del av befolkningen i nuläget är beroende av 
helikoptertransport för att ha möjlighet att behandlas med trombektomi i tid 
om de drabbas av en stroke. Kostnaderna för helikoptertransporterna 
förefaller inte vara orimliga och utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv 
måste de anses vara väl motiverade. Om trombektomiverksamhet etableras 
vid samtliga regionsjukhus innebär det dock att behovet av 
helikoptertransporter kommer att minska, framför allt i landets norra delar.  
 
Uppskattningar om hur antalet utförda trombektomier per år kommer att 
utvecklas varierar. På grund av variationen föreligger svårigheter att 
uppskatta i vilken omfattning vården kan komma att behöva utvecklas och 
anpassas. Det är rimligt att anta att antalet patienter som behandlas med 
trombektomi kommer att öka. Inom hälso- och sjukvården har redan 
åtgärder vidtagits för att hantera det ökade antalet, såsom att kapaciteten för 
att utföra trombektomi ökat vid vissa befintliga trombektomicentra, men för 
att hälso- och sjukvården till fullo ska kunna hantera den förmodade 
fortsatta ökningen kan ytterligare förstärkningar behöva genomföras.   
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1 TLV:s medicinteknikuppdrag 

1.1 Regeringsuppdraget 
 
I april år 2012 fick TLV i uppdrag av regeringen att i form av en 
försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av 
medicintekniska produkter. Uppdraget slutredovisades i november år 2013.  
I samband med slutredovisningen utvidgades försöksverksamheten. I det 
nya uppdraget ingick att vidareutveckla hur TLV ska utvärdera 
medicintekniska produkter samt att göra hälsoekonomiska utvärderingar av 
minst två nya medicintekniska produktgrupper eller metoder. För 
budgetåret 2015 förlängde regeringen försöksverksamheten för TLV och 
uppdraget slutredovisades den 31 december år 2015. För budgetåret 2016 
har regeringen förlängt försökverksamheten ytterligare en gång med fortsatt 
uppdrag för TLV att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av 
medicintekniska produkter. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen 
senast den 15 december 2016.  
 
 

1.2 Utgångspunkter för TLV:s arbete 
 
1.2.1 Den etiska plattformen 
 
TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar utgår från den etiska plattformen och 
har som mål att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som 
fördelas inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens etiska 
plattform, som riksdagen har beslutat om, ska gälla vid prioriteringar inom 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Den etiska plattformen utgår från 
tre principer, människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
och kostnadseffektivitetsprincipen.  
 
Människovärdesprincipen är en övergripande princip, alla människor har 
lika värde och samma rätt till vård oberoende av personliga egenskaper. 
Principen kan sägas utgöra den ram inom vilken prioriteringsbeslut alltid 
måste ske. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att om prioriteringar 
måste ske mellan olika åtgärder ska en större del av vårdens resurser gå till 
de mest behövande, det vill säga patienter med de svåraste tillstånden och de 
med den sämsta livskvaliteten. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att 
vid val mellan olika åtgärder bör en rimlig relation råda mellan kostnader 
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet. Detta innebär att 
vid prioriteringsbeslut behöver en avvägning göras mellan behovs- och 
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.  
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Sammanfattningsvis handlar kostnadseffektivitetsprincipen om den mängd 
nytta för patienter som skapas per satsad krona, och behovs- och 
solidaritetsprincipen handlar om att den mängd nytta för patienter som 
skapas ska vara rättvist fördelad. TLV gör avvägningen genom att acceptera 
mindre hälsovinst per satsad krona desto svårare en sjukdom är. 
 
1.2.2 Samhällsekonomiskt perspektiv 
 
En viktig utgångspunkt i TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar av 
medicintekniska produkter är ett samhällsekonomiskt perspektiv vilket 
innebär att även kostnader utanför hälso- och sjukvården, exempelvis 
kostnader för hemtjänst, tas med i den hälsoekonomiska utvärderingen.  
 
 
1.2.3 Kunskapsunderlaget 
 
Syftet med kunskapsunderlaget är att stödja jämlik vård och bidra till 
nationell samordning, genom att landstingen får tillgång till samma underlag 
inför beslut om införande av nya medicintekniska metoder eller produkter i 
vården. Kunskapsunderlaget bygger på bästa tillgängliga kunskap. Inom 
ramen för uppdraget fattar TLV inte några beslut, utan tillhandahåller 
hälsoekonomiska underlag inför beslut i landstingen. Slutsatserna är inte 
bindande utan kan användas som stöd och vägledning för landstingen.   
 
Socialstyrelsen och TLV samarbetade gällande det medicinska underlaget 
som låg till grund för den första delen av kunskapsunderlaget om 
trombektomi [1].  
 
Kunskapsunderlaget har faktagranskats av experter, kontaktpersoner i 
landstingen, patientföreningar, företag och andra intressenter.  
 
TLV har utgått från att det idag föreligger samma betalningsvilja för 
medicinteknik som det gör för läkemedel i förmånssystemet. Huruvida detta 
överensstämmer med landstingens faktiska betalningsvilja kan TLV inte 
uttala sig om.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel utgör en kortare sammanfattning av den första delen av 
kunskapsunderlaget om trombektomi [1]. För en mer ingående information 
hänvisas till ovanstående kunskapsunderlag. 
 
Det är viktigt att notera att TLV inte uppdaterat litteratursammanställningen 
inför den andra delen av kunskapsunderlaget om trombektomi och 
modelleringen i kostnadseffektivetsanalysen har inte uppdaterats. Innehållet 
i detta kapitel är därför det samma som i den första delen.  
 

2.1 Stroke 
 
Stroke är definitionsmässigt ett plötsligt bortfall av neurologisk funktion och 
är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som yttrar sig på samma sätt. 
Ischemisk stroke orsakas av att blodflödet blockeras av en propp i ett 
blodkärl och hemorragisk stroke orsakas av en hjärnblödning. Vid en 
ischemisk stroke utsätts delar av hjärnan för syrebrist till följd av att en 
blodpropp blockerar blodflödet i något av hjärnans kärl. Detta leder till en 
hjärninfarkt om inte blodflödet återställs i tid. De besvär som drabbar 
individen vid ischemisk stroke varierar och beror bland annat på vilket 
område av hjärnan som drabbas och hur omfattande hjärnskadan blir. 
 
I Sveriges nationella kvalitetsregister för stroke, Riksstroke, registrerades 
cirka 23 600 vårdtillfällen för akut stroke under år 2014 [2]. De registrerade 
vårdtillfällena inkluderar både förstagångsinsjuknanden och 
återinsjuknanden. Av de registrerade strokefallen under år 2014 berodde 86 
procent av fallen på en propp [2, 3] och 13 procent av fallen på blödningar i 
hjärnans vävnad [2]. En grupp av hjärnblödningar - subaraknoidalblödning, 
drabbar cirka fem procent av alla vuxna strokepatienter [3] men registreras 
för närvarande inte i Riksstroke. Hjärnblödningar till följd av trauma räknas 
inte som stroke och registreras därför inte i Riksstroke. 
 
Ungefär var femte patient som drabbas av stroke avlider till följd av detta. 
Detta gör stroke till den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige [4, 5]. Stroke 
är därtill den vanligaste orsaken till bestående funktionsnedsättningar hos 
vuxna vilket medför stora vårdbehov [5] och innebär även vanligen att 
individens livskvalitet minskar. Individer som drabbats av ischemisk stroke 
där blodproppen blockerar ett stort kärl löper stor risk att avlida eller att 
drabbas av en svår funktionsnedsättning.  
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Samhällskostnaderna för stroke är höga och den genomsnittliga kostnaden 
för behandling av en strokepatient har uppskattats till cirka 162 500 kronor 
det första året efter insjuknandet. Den genomsnittsliga kostnaden för 
sjukvård, kommunal omsorg och nedsatt arbetsförmåga för en genomsnittlig 
patient har uppskattas till totalt 741 000 kronor per patient och livstid. Det 
innebär att de totala samhällskostnaderna för de patienter som insjuknade 
under år 2009 uppgick till cirka 16,1 miljarder kronor [6]. Gruppen patienter 
som är aktuella för trombektomi har sannolikt en högre genomsnittlig 
kostnad då individer som drabbas av svår stroke, och inte erhåller 
behandling, vanligen får uttalade funktionsbortfall. 
 

2.2 Behandling av stroke 
 

2.2.1 Intravenös trombolys är en effektiv behandling av stroke 

 
Intravenös trombolys med alteplas (ett propplösande läkemedel), har varit 
en etablerad behandling av hjärninfarkt under en längre tid och det finns 
vetenskapligt stöd för behandlingens effektivitet och säkerhet [7].  
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård från år 2009 
uppdaterades år 2014 avseende riktlinjerna för intravenös 
trombolysbehandling. Enligt dessa riktlinjer bör en propplösande 
behandling erbjudas alla patienter, oavsett ålder, inom 4 timmar och 30 
minuter från första symptom, förutsatt att de inte har några 
kontraindikationer mot behandlingen [8]. Det innebär att det idag finns en 
etablerad effektiv behandling för den andel patienter med akut svår 
ischemisk stroke som kommer till vården i tid. 
 

2.2.2 Intravenös trombolys inte tillräckligt vid akut svår ischemisk stroke 

 
Hos majoriteten av patienter med akut svår ischemisk stroke är mindre 
hjärnartärer drabbade med mer begränsade hjärnskador som följd. 
Intravenös trombolys är effektiv om proppen är liten och lokaliserad till 
mindre artärer. Dock, ju större proppen är ju mindre effektiv är intravenös 
trombolys för att upplösa den. Om proppen är cirka 8 mm lång, eller större, 
är chansen att den ska lösas upp av enbart intravenös trombolys nästintill 
obefintlig [9]. Vidare återställs blodflödet bara hos fem procent av 
patienterna som behandlats med intravenös trombolys där proppen är 
lokaliserad till de stora artärerna som försörjer hjärnan med blod [10]. Det 
har tidigare saknats en effektiv behandling för de patienter som löper störst 
risk att drabbas av omfattande hjärnskador.  
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2.2.3 Trombektomi  

 
Trombektomi är ett behandlingsalternativ vid akut svår ischemisk stroke. 
Trombektomi innebär att en kateter förs in till hjärnans kärl via blodbanan, 
oftast från en punktion av ljumskartären. Katetern styrs med hjälp av 
röntgenavbildning till blodproppen i hjärnans kärl. Därefter avlägsnas 
blodproppen mekaniskt. Genombrottet för den mekaniska trombektomin 
följde av utvecklingen av så kallade stent retrievers [11, 12]. En stent retriever 
består av en stent, en självexpanderande metallnätscylinder som fälls ut inuti 
blodproppen. Blodproppen fastnar i stenten och dras sedan ut ur kärlet 
samtidigt som blodflödet i halspulsådern tillfälligt stängs av med en 
ballongkateter som tillåter aspiration, det vill säga utsugning, av blod från 
katetern. Det uppstår därmed ett baksug som bidrar till att blodproppen kan 
tas ut i sin helhet utan att delar av den sprids till andra delar av kärlträdet. 
Proceduren kan upprepas flera gånger om blodproppen eller delar av 
blodproppen kvarstår och fortsatt blockerar blodcirkulationen [13, 14]. Det 
är fortsättningsvis denna typ av trombektomi, det vill säga med stent 
retrievers eller andra instrument för trombektomi som är lika effektiva och 
säkra som stent retrievers, som åsyftas i detta kunskapsunderlag. Den 
tekniska utvecklingen inom interventionell neuroradiologi är dock snabb och 
det är därför mycket troligt att utvecklingen av nya instrument kommer att 
leda till ännu bättre behandlingsresultat och även tillåta behandling av 
patienter som idag är svåra att behandla med dagens stent retrievers.  
 

2.2.4 Fem studier som har påvisat effekten av stent retrievers  

 
Del 1 av kunskapsunderlaget om trombektomi [1] baserades på fem studier, 
MR CLEAN [15], ESCAPE [16], EXTEND IA [17], SWIFT PRIME [12] och 
REVASCAT [18]. De fem studierna är relativt likartade i studiedesign genom 
att samtliga var prospektiva, randomiserade och med öppen behandling men 
blindad utvärdering.  
 
Effektmåttet som är centralt i de fem studierna [12, 15-18] är modified 
Rankin Scale (mRS-skalan). Effektmåttet är vanligt inom strokeområdet 
[19]. Måttet är en skala mellan noll och sex där noll motsvarar ingen 
kvarstående funktionsnedsättning och sex motsvarar död. 
Funktionsnedsättning har ett samband med livskvalitet och efterföljande 
vårdkostnader för de individer som drabbats av stroke [19-21].  
 
Inklusionskriterierna i de fem studierna var akut ischemisk stroke med 
symptom från främre cirkulationens kärl. Påvisandet av ocklusion i något av 
de stora kärlen i främre cirkulationen var obligatoriskt. Studerade patienter 
hade relativt likartade bakgrundsdata. Patienternas medelålder var 65-70 år 
och samtliga hade en akut svår stroke men med begränsad 
hjärnskadeutbredning vid inklusion. Majoriteten av patienterna fick 
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intravenös trombolys, 68 - 100 procent i interventionsgruppen respektive 78 
- 100 procent i kontrollgruppen.  
 

2.2.5 Trombektomi ger bättre klinisk effekt vid akut svår ischemisk 
stroke 

 
Studierna visar att tilläggsbehandling med trombektomi, i majoriteten av fall 
utförd med stent retrievers, i jämförelse med standardbehandling, som i 
majoriteten av fallen inkluderade intravenös trombolys, gav en absolut 
skillnad på 19,8 procentenheter avseende funktionsoberoende tre månader 
efter insjuknandet. Med funktionsoberoende menas i studierna att patienten 
kan klara sig utan hjälp och kan leva ett självständigt liv (0-2 på mRS-
skalan). Resultaten som visar andelen patienter i varje mRS-nivå från de fem 
studierna redovisas i Tabell 1. De sammanvägda resultaten och resultatet 
från varje enskild studie ligger till grund för den hälsoekonomiska 
utvärderingen i del 1 av kunskapsunderlaget om trombektomi. Andelen 
patienter som kunde leva ett funktionsoberoende liv var signifikant högre 
hos de patienter som behandlades med trombektomi som tilläggsbehandling 
till intravenös trombolys jämfört med de som enbart behandlades med 
intravenös trombolys. 
 
 
Tabell 1. Resultat av studierna med andelen patienter redovisat enligt mRS-
skalan. 

 mRS 0 mRS 1 mRS 2 mRS 3 mRS 4 mRS 5 mRS 6 

MR CLEAN        

Trombektomi 0,03 0,09 0,21 0,18 0,22 0,06 0,21 

Standardbehandling 0,00 0,06 0,13 0,16 0,30 0,12 0,22 

ESCAPE         

Trombektomi 0,15 0,21 0,18 0,16 0,13 0,07 0,10 

Standardbehandling 0,08 0,10 0,12 0,15 0,24 0,12 0,19 

EXTEND-IA        

Trombektomi 0,26 0,26 0,20 0,17 0,00 0,03 0,09 

Standardbehandling 0,17 0,11 0,11 0,11 0,17 0,11 0,20 

SWIFT PRIME        

Trombektomi 0,17 0,26 0,17 0,12 0,15 0,03 0,09 

Standardbehandling 0,09 0,11 0,16 0,17 0,22 0,13 0,13 

REVASCAT        

Trombektomi 0,07 0,17 0,19 0,18 0,08 0,12 0,18 

Standardbehandling 0,06 0,07 0,16 0,19 0,17 0,20 0,16 
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2.2.6 Trombektomi rekommenderas internationellt  

 
De europeiska organisationerna European Stroke Organisation (ESO), 
European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) 
samt European Society of Neuroradiology (ESNR) rekommenderar att 
trombektomi sätts in hos akuta strokepatienter med ocklusion i de stora 
artärerna i den främre cirkulationen upp till 6 timmar efter första 
symptomen i kombination med intravenös trombolys utförd inom 4 timmar 
och 30 minuter. Om intravenös trombolys inte kan användas är 
trombektomi rekommenderad som första behandlingsalternativ vid 
ischemisk stroke orsakad av tilltäppning i stora blodkärl [22]. 
 
Enligt en annan rekommendation [23] från USA framgick bland annat att 
patienter som kan behandlas med intravenös trombolys ska behandlas med 
detta även om trombektomi övervägs. Patienterna ska vara över 18 år och ha 
tilltäppning av sista delen av halspulsådern, distala arteria carotis interna, 
eller mellersta hjärnartärens första segment, proximala arteria cerebri 
media (M1), för att vara aktuella för trombektomibehandling. Trombektomi 
ska även påbörjas inom 6 timmar och intravenös trombolys ska ha satts in 
inom 4 timmar och 30 minuter [23].  
 
Enligt en tredje rekommendation [24] från Kanada rekommenderas 
trombektomi om patienten kan behandlas inom 6 timmar. Trombektomi ska 
användas oavsett om patienten har fått intravenös trombolys eller om 
patienten inte kan behandlas med intravenös trombolys. 
 
Det är trombektomi med i första hand stent retrievers som rekommenderas 
av europeiska organisationer [22], amerikanska organisationer [23] samt av 
en kanadensisk organisation [24].  
 
I Sverige pågår en revidering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
strokevård där trombektomi med stent retrievers vid ischemisk stroke till 
följd av tilltäppning (ocklusion/subocklusion) av hjärnans främre stora kärl 
(M1, M2, A1). Remissversion av de nationella strokeriktlinjerna beräknas 
vara klara i början av år 2017 med färdigställande senare under år 2017.  
 

2.3 Trombektomi är en kostnadseffektiv behandling 
 
Trombektomi används som en tilläggsbehandling till intravenös trombolys 
eller som enda behandling om intravenös trombolys inte kan ges. Det mest 
relevanta jämförelsealternativet till trombektomi som tillägg till intravenös 
trombolys, och det alternativ där det finns säkrast data, är därför behandling 
med enbart intravenös trombolys. Detta är även jämförelsealternativet i den 
hälsoekonomiska analysen, se Figur 1. Den fortsatta analysen i den 
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hälsoekonomiska utvärderingen gäller för patienter med akut svår ischemisk 
stroke i främre cirkulationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt över jämförelsealternativet. 

 
 
Den hälsoekonomiska utvärderingen utgår från tre aspekter för att analysera 
interventionsbehandlingen med trombektomi som ett tillägg till intravenös 
trombolys samt jämförelsealternativet, intravenös trombolys:  
 

 effekter på livskvalitet  

 effekter på livslängd 

 effekter på kostnader. 
 
Funktionsoberoende mäts med mRS-skalan som är en skala som mäter en 
individs funktion efter en stroke. I livslängd inkluderas överlevnaden vid tre 
månader, snittåldern att avlida och den långsiktiga risken att avlida. Effekter 
på kostnaderna har beräknats för kostnaden för trombektomi och kostnaden 
för vård och omsorg. Den hälsoekonomiska utvärderingen har beräknats 
över individens livstid.  
 
Den hälsoekonomiska utvärderingen baseras på de fem kliniska studierna 
och resultaten visar att trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös 
trombolys vid akut svår ischemisk stroke sannolikt är kostnadseffektivt 
eftersom kostnaden per vunnen QALY (kostnaden per kvalitetsjusterat 
levnadsår) är 45 000 kronor. Denna kostnad är långt under den accepterade 
betalningsviljan som hittills har förelegat för läkemedel i förmånssystemet 
där svårighetsgraden varit likartad [25] och är även på en nivå som 
klassificeras som en låg kostnad per QALY av Socialstyrelsen i deras 
riktlinjearbete. 
 

Ankomst 
Stroke- 

diagnos 

Standard- 
behandling 

(trombolys) 

Trombektomi 
med stent 

retrievers 

Standardbehandling (trombolys) 

Behandling med trombektomi 
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Känslighetsanalyser gjordes för att testa hur olika antaganden påverkar 
resultatet samt för att mäta stabiliteten och osäkerheten i den 
hälsoekonomiska utvärderingen. Följande aspekter justerades i 
känslighetsanalyserna:  
 

 funktionsnedsättning 

 livskvalitet 

 livslängd 
o överlevnad vid tre månader  
o snittålder att avlida  
o långsiktig risk att avlida 

 kostnad för trombektomi 

 kostnad för vård och omsorg 

 tidsperiod.  
 
Utfallet av samtliga känslighetsanalyser var att trombektomi som 
tilläggsbehandling till intravenös trombolys vid akut svår ischemisk stroke är 
ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.  
 
Känslighetsanalysen för kostnaden för vård och omsorg hade störst påverkan 
på resultatet. Denna kostnad varierar kraftigt med svårighetsgrad och de 
patienter som är aktuella för trombektomi är oftast strokepatienter med 
högst svårighetsgrad. Detta skulle innebära att behandlingen med 
trombektomi kunde vara kostnadsbesparande om kostnaderna för vård och 
omsorg i verkligheten var högre än de antaganden som gjorts i analysen. TLV 
har dock i detta valt att göra konservativa antaganden för att inte överskatta 
kostnadseffektiviteten. TLV utreder kostnaderna för vård och omsorg 
ytterligare i detta kunskapsunderlag och resultaten presenteras i kapitel 5.  
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3 Vårdkedjan och förutsättningar 

 
 
Hälso- och sjukvårdens processer, organisation och budget påverkas när 
medicintekniska produkter introduceras i sjukvården. Vid analys av ett 
införande av en medicinteknisk produkt föreligger flertalet aspekter som bör 
sammanvägas. Dessa påverkar varandra till en viss grad och effekterna av 
dem kan därmed förstärka utfallet och resultaten av de organisatoriska och 
ekonomiska konsekvenserna i analysen. I analysen av organisatoriska och 
ekonomiska konsekvenser har TLV identifierat sex viktiga aspekter: 
 

 trombektomicentra och vårdpersonal 

 vårdkedjans organisation  

 tid från strokesymptom till behandling  

 initiativ som minskar tiden till behandling 

 antal patienter aktuella för behandling 

 antal trombektomibehandlingar per år och neurointerventionist. 
 

3.1 Antal trombektomicentra och tillgänglighet till 
vårdpersonal 

 
Sverige har sju regionsjukhus som listas nedan och i dagsläget utförs 

trombektomi på sex av dessa. Det regionsjukhus där det inte utförs några 

trombektomier än är Universitetssjukhuset Örebro.  

 Akademiska sjukhuset (Uppsala) 

 Karolinska Universitetssjukhuset (Solna, Stockholm) 

 Skånes universitetssjukhus (Lund/Malmö) 

 Norrlands universitetssjukhus (Umeå) 

 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Göteborg) 

 Universitetssjukhuset i Linköping (Linköping) 

 Universitetssjukhuset Örebro (Örebro). 
 

Vid dessa sjukhus föreligger det stora skillnader gällande antal 
neurointerventionister, det vill säga de som utför trombektomier, se  
 
Tabell 2. Karolinska Universitetssjukhuset har fem anställda 
neurointerventionister, vilket är det högsta antalet av alla regionssjukhus. 
Norrlands universitetssjukhus har bemanning med en neurointerventionist 
endast var tredje vecka. Från och med augusti år 2016 kommer Norrlands 
universitetssjukhus att ha bemanning på plats dygnet runt under två av tre 
veckor. Det måste dock anses vara så att det idag råder brist på 
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neurointerventionister eftersom inte alla regionsjukhus som kan utföra 
trombektomi har tillräckligt många neurointerventionister för att kunna 
erbjuda behandling med trombektomi dygnet runt, året om.  
 

Det är förvisso inte helt enkelt att öka antalet neurointerventionister och det 
behövs även fler specialister än just neurointerventionister för att kunna 
utföra trombektomi. Exempel på andra specialister är neurointervention-
sjuksköterskor, strokesjuksköterskor, såväl läkare som sjuksköterskor inom 
neuroanestesi och neuroradiologi, strokeexperter (läkare) och 
högspecialiserad eftervård (specialutbildade sjuksköterskor). Därtill behövs 
prehospital kapacitet, det vill säga den kompetens som behövs i samband 
med ambulanstransport, vägburen eller luftburen.  
 
 
Tabell 2. Antal utförda trombektomier år 2014 och antal anställda 
neurointerventionister år 2015. 

Universitetssjukhus 
Trombektomier 

2014[2] 

Neurointerventionister 

2015 [26] 

Personer som  

utbildas till 

neurointerventionister 

2015 [26] 

Karolinska 

Universitetssjukhuset 88 4 (5)* 1 

Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 76 4** 2 

Skånes 

universitetssjukhus 57 3 1 

Akademiska sjukhuset 21 3 1 

Universitetssjukhuset i  

Linköping 12 3 (2,7)*** 1 

Norrlands 

universitetssjukhus 7 0 (0,3)*** 0 

Universitetssjukhuset 

Örebro  0 0 2 

Riket 261 17 8 

* En neurointerventionist är tjänstledig för utomlandsarbete. 
** Ytterligare en neurointerventionist kommer att vara anställd vid Salhlgrenska Universitetssjukhuset 
från och med augusti år 2016. 
*** En neurointerventionist vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar på Norrlands 
universitetssjukhus. Från och med augusti år 2016 kommer det där finnas en neurointerventionist 
tillgänglig två av tre veckor, vilket innebär 0,66 täckning mellan två neurointerventionister som finns 
tillgängliga en vecka var under en treveckorsperiod. 

 

3.1.1 Utbildning av fler neurointerventionister  

 
För att utföra högspecialiserad sjukvård, såsom exempelvis trombektomi, 
krävs att de som utför denna har en specialistutbildning. Enligt en rapport 
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som har sammanställts på uppdrag av Nationella programrådet för stroke 
vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) så behövdes år 2015 ytterligare 
fyra till sju neurointerventionister för att täcka behoven på de regionsjukhus 
som tillhandahåller behandling med trombektomi idag. Vid varje 
regionsjukhus som erbjuder trombektomi behövs minst tre till fyra 
neurointerventionister för att kunna erbjuda trombektomi även under 
jourtid. För att kunna förebygga effekterna av pensionsavgångar eller 
personalminskning av andra skäl samt att ha en bättre och mer hållbar 
arbetsmiljö behövs fler neurointerventionister [27]. Antalet 
neurointerventionister diskuteras mer i avsnitt 3.6.1.  
 
Utbildning till neurointerventionist kan bland annat genomgås av 
specialister inom neuroradiologi och neurokirurgi. I vissa fall kan även 
läkare med annan bakgrund anses som lämpliga kandidater för att utbildas 
till neurointerventionister. Utbildningens längd är cirka tre till fyra år 
beroende på läkarnas bakgrundskunskaper och erfarenheter där minst två år 
ägnas åt neurointerventionell teknik [27].  
 

3.2 Tid till behandling 
 
Stroke är en allvarlig sjukdom där tiden inom vilken behandling påbörjas är 
en av de mest avgörande faktorerna för en lyckad behandling, se kapitel 2. 
Vid behandling av stroke med trombektomi är tid till intravenös trombolys 
och tid till trombektomi betydelsefulla.  
 
Tiden till trombolysbehandling kan delas in i följande delar: 
 

 tid från symptomdebut till larmsamtal till SOS Alarm (112) 

 tid från symptomdebut till ankomst till sjukhuset 

 tid från symptomdebut till behandling med intravenös trombolys. 
 
Den tid det tar från det att individen känner av de första symptomen av 
stroke tills dess att individen eller någon annan larmar 112 är troligtvis den 
tid som kan minskas mest i dagsläget. Det föreligger redan en medvetenhet 
och ett aktivt arbete med att minska tid till behandling i vården när det gäller 
strokepatienter. Tid till larm redovisas inte i Riksstrokes årsrapport 2014 för 
TIA och akut stroke. 
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Tabell 3. Mediantider för de patienter som behandlats med intravenös 
trombolys.  

 Tid från 

strokesymptom  

till sjukhus 

Tid från 

ankomst på 

sjukhus till 

intravenös 

trombolys 

Tid från 

strokesymptom  

till intravenös 

trombolys 

 Mediantid (timmar) Mediantid (timmar) Mediantid (timmar) 
    
Sverige år 2013 [32] 1,20 0,80 2,08 
    
Sverige år 2014 [2] 1,12 0,75 2,00 
    

 
 
Mediantiden under vårdprocessen, från första symptom till behandling, sker 
inom den rekommenderade tiden för behandling, se Tabell 3. Däremot 
förekommer det fall där patienten behandlas med intravenös tombolys långt 
efter den rekommenderade behandlingstiden vilket skulle kunna bero på att 
patienten exempelvis har haft fluktuerande symptom. Tidsintervallen för 
varje steg i vårdkedjan var stora och påverkades sannolikt av särskilt 
extrema fall där behandling med intravenös trombolys skedde efter den 
rekommenderade behandlingstiden. 
 
Det är alltid kliniskt viktigt att minska den totala tiden från första symptom 
tills behandling med intravenös trombolys kan ges. Den totala tiden 
påverkas exempelvis av den tid det tar tills den drabbade individen eller 
någon i dennes närhet larmar 112, befintliga ambulansrutiner och 
vårdprocesser på sjukhus eller strokeenheter. Sjukhusen har effektiviserat 
hanteringen av misstänkt stroke till i genomsnitt drygt 40 minuter men tiden 
från strokesymptom till dess att patienten ankommer till sjukhuset bör 
rimligen kunna minskas. Detta gäller särskilt de fall där individen av någon 
anledning avvaktar med att larma 112. Mediantiden från symptom till 
behandling i hela Sverige år 2014 var cirka två timmar [2]. 
 
De aspekter som påverkar tid till trombektomi är: 
 

 tid till intravenös trombolys från symptomdebut, inom 4 timmar och 
30 minuter  

 tid för sekundär ambulanstransport till ett regionsjukhus som kan 
utföra trombektomi 

 tid från symptomdebut till trombektomi, inom 6 timmar. 
 
Trombektomi kan vara aktuellt för de fall där intravenös trombolys inte kan 
anses vara en effektiv behandling för att återställa blodflödet, exempelvis när 
det rör sig om större blodproppar, se kapitel 2. Patienten ska behandlas med 
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intravenös trombolys om ej kontraindicerat och det kan ges inom 4 timmar 
och 30 minuter efter symptomdebut och med trombektomi inom 6 timmar 
efter symptomdebut [8, 22]. I vissa fall kan det dock bedömas vara lämpligt 
att påbörja behandling trots att längre tid passerat. Patienter som behandlas 
med intravenös trombolys på ett sjukhus där trombektomi inte utförs måste 
transporteras till ett regionsjukhus som har kapacitet att utföra 
behandlingen.  
 

3.3 Vårdkedjans organisation 
 
Vårdkedjan i detta kunskapsunderlag räknas från och med när hälso- och 
sjukvården först kontaktas, vilket oftast sker via 112. Strokepatienter 
kommer oftast till sjukhus via ambulans (73 procent) men en andel tar sig till 
sjukhuset på annat sätt eller befinner sig redan på sjukhuset när stroke 
inträffar (23 procent). För ett fåtal patienter (fyra procent) saknas uppgift 
om hur patienten har kommit till sjukhuset [2].  
 

3.3.1 Ankomst till sjukhus och triagemetoder 

 
Det finns olika metoder för triagering av strokepatienter. Triage är en metod 
för att sortera och prioritera patienter utifrån bland annat anamnes och 
symptom [29]. Syftet med metoden är att de mest allvarliga eller brådskande 
fallen ska behandlas först. Triagemetoden som anses vara mest pålitlig för 
triagering av strokepatienter av ambulanspersonal är med NIH Stroke Scale 

(NIHSS-skalan). En modifierad, förenklad version av NIHSS-skalan finns 
men är inte validerad. Andra enklare skalor för triage av strokepatienter 
finns såsom preHAST, men den är inte heller validerad [30].  
 
Antalet patienter med misstänkt stroke som kommer till sjukhusen varierar 
under dygnet. På Sahlgrenska Universitetsjukhuset inkom under år 2008  
80 procent av patienterna med misstänkt stroke till akutmottagningen via 
ambulans mellan klockan 8:00 och klockan 20:00 och 32 procent av 
patienterna med misstänkt stroke mellan klockan 8:00 och klockan 12:00 
[31]. En bidragande faktor till att antalet patienter med strokesymptom 
varierar under dagen är att det finns ett antal stroke som uppstår under 
natten när individerna sover varför stroke upptäcks först på morgonen. 
Under år 2013 registrerade Riksstroke att 21 procent av strokepatienterna 
dabbats av en stroke under nattsömnen. Det kan därför med anledning av 
detta föreligga svårigheter att fastställa tiden från symptomdebut till larm, 
ankomst på sjukhus eller behandling då den exakta tiden för symptomdebut 
är okänd [32].  
 
Även om sjukhusrutiner och väntetider för strokepatienter varierar i landet 
så är vårdprocessen för stroke etablerad och patienter kan undersökas 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Patient
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anamnes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Symtom
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genom triagemetoder vilket används vid minst 97 procent av sjukhusens 
akutmottagningar i Sverige [33]. Det finns även andra prehospitala 
triagetester för att tidigt upptäcka misstänkt stroke och tester som AKUT-
testet, se kapitel 3.4.1, kan även användas av enskilda individer.  
 

3.3.2 Bilddiagnostik vid stroke 

 
Patienter med misstänkt stroke måste undersökas med datortomografi eller 
magnetresonanstomografi för att kunna identifiera och diagnostisera 
strokeanfall och för att utesluta hemorragisk stroke (hjärnblödning). 
Datortomografi är den klart dominerande metoden och om det inte 
föreligger en blödning ska undersökningen med datortomografi inkludera 
datortomografi-angiografi, en avbildning av blodkärlen till hjärnan. 
Bilddiagnostiska metoder utvecklas kontinuerligt vilket förbättrar den 
diagnostiska träffsäkerheten. 
 

3.3.3 Fyra behandlingsalternativ 

 
Det finns huvudsakligen fyra olika behandlingsalternativ för strokepatienter, 
se Figur 2. Beroende på resultaten av datortomografin och diagnosen, 
planeras patientens behandling. Dessa behandlingsalternativ är: 
 

1. intravenös trombolys med efterföljande akutvård och rehabilitering 
2. intravenös trombolys och trombektomi med efterföljande akutvård 

och rehabilitering 
3. trombektomi med efterföljande akutvård och rehabilitering 
4. akutvård och rehabilitering. 

 
 

 
Figur 2. Fyra huvudbehandlingsalternativ i vårdkedjan för behandling av 
akut stroke. 
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3.4 Kampanjer och initiativ som minskar tiden till vård  
 
Kampanjen AKUT handlar om att minska tiden till strokebehandlingen. Två 
initiativ som har haft genomslag är Hjärnvägen och Rädda Hjärnan. 
Initiativen syftar till att förbättra kunskap, minska transportsträckor samt 
effektivisera diagnostiken och vårdprocessen för individer med misstänkt 
stroke. Initiativen är alternativa vårdprocesser med specialiserad vård för 
strokepatienter där vården inte sker på sjukhusets akutmottagning. 
Effekterna gynnar såväl strokepatienter som andra patienter som söker 
akutvård eftersom det både ger en förbättrad och mer effektiv vård för 
strokepatienter och avlastar akutmottagning. 
 

3.4.1 AKUT ökade allmänhetens kännedom om stroke 

 
I Sverige finns flera kampanjer kopplade till stroke för att individer ska ges 
möjlighet att bättre känna igen strokesymptom och på det sättet snabbare 
kunna larma 112. Ett exempel är kampanjen AKUT som, på initiativ av SKL, 
startades under hösten år 2011 som en nationell strokekampanj. Kampanjen 
syftade till att fler individer skulle lära sig att känna igen symptomen för 
stroke genom AKUT-testet och förstå vikten av att larma direkt. AKUT-testet 
står för Ansikte, Kroppsdel (arm eller ben), Uttal och Tid. Om den drabbade 
individen har svårt att le med båda sidor av ansiktet, förlorar funktion i en 
arm eller ett ben eller har talsvårigheter är det viktigt att ringa 112 utan 
fördröjning [34-36]. Hur strokekampanjen påverkar hur snabbt en person 
kontaktar sjukvården vid en stroke har utvärderats. Utvärderingen visade att 
25 procent fler patienter fick propplösande behandling under kampanjens 14 
första månader, detta utöver den trendmässiga ökning som sker som ett 
resultat av förbättringar i vården. Detta innebar att över 60 individer lever 
ett normalt liv tack vare kampanjen, något som uppskattningsvis redan 
under först året besparade samhället 50 miljoner kronor [36]. Nationella 
strokekampanjen pågick i tre år och nådde ut till ungefär 80 procent av alla 
invånare i Sverige [37]. Besparingen endast från första året motsvarar den 
totala kostnaden för kampanjen [36].  
 

3.4.2 Hjärnvägen ett snabbspår för att diagnostisera stroke 

 
Hur snabbt en strokedrabbad individ når sjukvården påverkas även av hur 
det inkomna larmet till 112 kategoriseras. Träffsäkerheten för att 
kategorisera ett inkommit strokelarm korrekt på 112 är 50 procent [30]. 
 
Hjärnvägen är ett initiativ som används för att korta vårdprocessen genom 
att upptäcka och transportera individer som misstänks ha drabbats av stroke 
direkt till en strokeenhet för behandling [31, 38]. Vårdprocessen kortas 
genom ett så kallat snabbspår som föregår akuten där patienten förs till 
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strokeenheten via röntgenavdelningen. Hjärnvägen används för patienter 
som inte är aktuella för behandling med intravenös trombolys vilket till 
exempel kan beror på att behandling inte påbörjades inom det 
rekommenderade tidsintervallet eller att det är kontraindicerat [39].  
 
Initiativet Hjärnvägen togs fram av Västra Götalandsregionen [40] och 
innebär bland annat att om ambulanspersonal misstänker att en patient 
drabbats av stroke undersöks patienten utifrån vissa kriterier som fungerar 
som ett beslutsstöd för direktinläggning på strokeenheten [31, 39, 41]. För 
att ambulanspersonal ska kunna känna igen strokesymptom och undersöka 
patienten för misstänkt stroke tillhandahålls en checklista som 
beslutsunderlag samt ytterligare utbildningar. När ambulanspersonalen har 
undersökt patienten och misstänker ett strokefall ringer personalen till 
sjukhuset och beskriver patientens hälsotillstånd [31]. På sjukhuset 
dokumenteras patientens hälsotillstånd och en strokesjuksköterska bedömer 
utifrån dessa om patienten vid ankomst ska direkt till röntgenavdelningen 
för datortomografi eller till akutmottagningen. En patient som prioriteras 
direkt för datortomografi förs sedan vidare för vård och rehabilitering vilket 
sker på strokeenheten om en sådan finns [31, 39].  
 
Hjärnvägen i Västra Götalandsregion har visat att med utbildning av 
ambulanspersonal och en checklista för beslutsstöd, görs korrekta 
bedömningar om inläggning direkt på strokeenheten i 85 procent av fallen 
[38]. Hög träffsäkerhet i ambulanspersonalens bedömningar är avgörande 
för att inte överbelasta strokeenheten. 
 

3.4.3 Trombolyslarm effektiviserar behandling av misstänkt stroke 

 
Trombolyslarm kan användas för att minska väntetider från ankomst till 
behandling med intravenös trombolys [42]. Trombolyslarm används i snitt 
vid 29 procent (37-12 procent) av alla akuta stroke i Sverige [2]. 
 
Rädda Hjärnan är ett exempel på ett trombolyslarm. Ambulanspersonal 
undersöker patienter med misstänkt stroke utifrån en checklista för att 
bedöma om patienten är aktuell för intravenös trombolys. Om intravenös 
trombolys inte är kontraindicerat, behandlas patienten enligt protokollet för 
Rädda Hjärnan där sjukhuset underrättas i förväg under 
ambulanstransporten att en patient med misstänkt stroke inkommer med 
ambulans [41]. 
  
När sjukhuset underrättats förbereds för att omedelbart ta emot patienten 
för undersökning med datortomografi på röntgenavdelningen, diagnosticera 
och påbörja behandling med antingen intravenös trombolys eller 
trombektomi alternativt hänvisa till akutmottagningen för ordinarie 
hantering av akutpatienter. Efter behandling med intravenös trombolys 
och/eller trombektomi vårdas och rehabiliteras patienten innan utskrivning 
[38, 39].  
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En utveckling av den prehospitala vårdkedjan vid trombolyslarm har gjorts 
på flera strokeenheter i Sverige med syfte att identifiera patienter som är 
aktuella för behandling som återställer blodflödet och minimera 
tidsfördröjning. Utvecklingen innebär att ambulanspersonalen tar kontaktar 
trombolysansvarig jourläkare som efter uppgifter från ambulanspersonalen 
beslutar om eventuell direkttransport till datortomografilaboratorium 
istället för till akutmottagningen. Anamnestagande från patient under 
ambulanstransport om aktuellt insjuknande och genomgång av indikationer 
och kontraindikationer innebär möjlighet till avsevärt förkortade ledtider. 
Eventuella relativa kontraindikationer, exempelvis pågående tumörsjukdom, 
kan diskuteras innan ankomst till sjukhuset. På datortomografilaboratorier 
genomförs även kliniska undersökningar varvid behandling med intravenös 
trombolys kan startas direkt på röntgenavdelningen [43]. Om patienten är 
aktuell för trombektomi sker direkttransport till ett regionsjukhus som kan 
erbjuda behandling med trombektomi [27].  
 

3.5 Antal patienter  
 
Antalet patienter som är lämpliga för intravenös trombolys och trombektomi 
påverkas främst av antalet patienter som är diagnostiserade med akut svår 
ischemisk stroke, och i de enskilda fallen avgör blodproppens storlek och 
tiden från första symptom.   
  
Patienter som inte lämpar sig för behandling med intravenös trombolys är 
bland annat patienter med Transitorisk Ischemisk Attack (TIA), patienter 
med hög blödningsrisk, med hemorragisk stroke (hjärnblödning) och 
patienter som nyligen opererats eller behandlas med 
koagulationshämmande läkemedel.  
 
Riksstroke registrerade cirka 23 600 vårdtillfällen av stroke år 2014 i Sverige 
av vilka 86 procent var ischemisk stroke, cirka 20 300 patienter. Av dessa 
patienter kom endast 34 procent, cirka 6 900 patienter, till sjukhuset inom 
tre timmar och ytterligare sju procent, vilket blir cirka 8 300 patienter totalt, 
inom 4 timmar och 30 minuter från insjuknande med första symptom [2], se 
Figur 3. 
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Figur 3. Andel patienter 2014 som kommer till sjukhus inom den 
rekommenderade behandlingstiden för intravenös trombolys [28]. 

 

3.5.1 Omfattningen av trombektomi framöver är oklar 

 
Det är oklart exakt hur antalet patienter som är aktuella för trombektomi 
kommer att förändras framöver. För att kunna beräkna behovet av personal i 
hälso- och sjukvården, utbyggnaden av trombektomikapacitet, 
transportbehov samt tillhörande kostnader är det av vikt att kunna 
uppskatta antalet möjliga trombektomifall. De uppskattningar som har 
gjorts har dock kommit fram till skilda resultat och det råder fortfarande 
osäkerhet kring hur stor andel av strokepatienterna som är lämpliga för 
trombektomi och hur snabbt antalet utförda trombektomier kommer att öka.  
 
Antalet möjliga trombektomibehandlingar kan uppskattas utifrån data från 
Karolinska Universitetssjukhuset som är ett av de sjukhusen i Sverige som 
utför flest antal trombektomier. År 2012 var antalet 
trombektomibehandlingar 5,3 per 100 000 invånare i Stockholms 
sjukvårdsregion vilket skulle motsvara cirka 510 behandlingar per år i hela 
Sverige [44]. 
 
I en rapport från år 2015 gjord på uppdrag av Nationella programrådet för 
stroke, SKL, uppskattades antalet trombektomier i Sverige öka till 550 
stycken per år inom en period om tre till fyra år. Uppskattningen baseras på 
intervjuer med personal vid de sjukhus som utför trombektomier och var en 
uppskattning på hur behandling med trombektomi skulle öka. Siffran är 
dock inte det totala antal trombektomier som skulle kunna vara lämpligt i 
Sverige [27].  
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Enligt uppgifter från EVAS-registret (EndoVaskulär Akut behandling av 
Stroke), Riksstrokes register, regioner och universitetssjukhusen är det 
sannolikt att det totala antalet trombektomier i Sverige kommer att överstiga 
500. Troligtvis kommer detta antal trombektomier att uppnås redan under 
år 2016 [28, 45-48].  
 
Det finns ett uppskattat antal förväntade trombektomier och dessa utgår från 
antalet patienter som behandlas med intravenös trombolys. Cirka 20-30 
procent av patienter som uppfyller kriterierna för intravenös trombolys är 
enligt uppskattningen lämpliga för trombektomibehandling [49]. Enligt 
Riksstroke behandlades 2 271 patienter med intravenös trombolys i Sverige 
år 2014. Enligt rapporten skulle detta kunna öka till drygt 3 000 patienter 
om vården förbättras med väl fungerande vårdkedjor. Utifrån detta skulle 
behovet av trombektomi i Sverige uppskattningsvis ligga mellan 450 och 900 
behandlingar per år. 
 
En annan uppskattning av antalet förväntade trombektomier i Sverige har 
gjorts av ett företag som marknadsför en stent retriever för trombektomi. 
Företaget har kommit fram till cirka 1 200 utförda trombektomier per år i 
Sverige, vilket är cirka 5,9 procent av alla ischemiska stroke i Sverige [50]. 
Denna uppskattning har utgått från antal stroke i Sverige år 2014 enligt 
Riksstroke [2] samt rapporter och publicerade studier [1, 16, 49, 51, 52] för 
att beräkna andelen stroke som var i mindre respektive större blodkärl och 
andelen patienter som kunde behandlas med intravenös trombolys och 
trombektomi, cirka 2,8 procent [50]. Utifrån en intervjuartikel med en 
expert inom strokebehandling [53] och egna beräkningar har andelen 
patienter som skulle vara lämpliga för behandling med enbart trombektomi 
beräknats till cirka 3,1 procent [50].  
 
I en HTA-rapport (health technology assessment) om trombektomi från 
Region Skåne är uppskattningen av antal ischemiska stroke som skulle 
kunna vara lämpliga för behandling med trombektomier sex procent. 
Uppskattningen baseras på data från Riksstroke och information från större 
internationella behandlingscentra för stroke [54].  
 
Under år 2015 behandlades 5,5 procent av alla ischemiska stroke i Västra 
Götalandsregion med trombektomi. Genom interna diskussioner med 
experter har Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedömt att antal 
trombektomier skulle kunna öka till tio procent av all ischemisk stroke i 
upptagningsområdet vilket skulle motsvara cirka 300 
trombektomibehandlingar [40]. Motsvarande antal trombektomier för hela 
Sverige enligt Riksstrokes data från år 2014 skulle då vara över 2 000 per år 
(detta skulle motsvara 2 400 trombektomier utifrån antalet strokepatienter 
år 2014) [2].  
 
I en australiensk studie som publicerats under våren 2016 framgår att 
andelen ischemiska strokepatienter som är lämpliga för behandling med 
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trombektomi skulle vara sju procent om 3 timmar och 30 minuter skulle 
användas som tidsgräns. När tidsgränsen sattes till fem timmar beräknades 
13 procent av alla ischemiska stroke kunna vara lämplig för behandling med 
trombektomi [55]. Förutsatt att svårighetsgraden i Sverige är likartad den i 
Australien skulle detta motsvara cirka 1 420 respektive 2 640 utförda 
trombektomier varje år i Sverige utifrån antal trombektomier utförda år 
2014 [2]. 
 
Uppskattningar om hur antalet utförda trombektomier per år kommer att 
utvecklas varierar från cirka 450 till 2 640. På grund av osäkerheten är det 
en utmaning att uppskatta till vilken grad vården kan behöva utvecklas och 
anpassas. Trots stora skillnader i uppskattningen av antalet trombektomier, 
föreligger en tydlig förväntning om att antalet kommer att öka.  
 

3.6 Variationer i antalet utförda trombektomier 
 
De regionsjukhus som utförde flest trombektomier år 2014 var Karolinska 
Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset med omkring 
80 utförda trombektomier på respektive sjukhus. Totalt utfördes 261 
trombektomier år 2014 vilket innebär att varje neurointerventionist i Sverige 
utförda cirka 16 stycken vardera. Denna siffra måste dock tolkas med 
försiktighet eftersom antalet trombektomier per neurointerventionist med 
största sannolikhet varierar och TLV känner inte till antalet övriga ingrepp 
som de utför. Under år 2015 genomfördes 383 behandlingar med 
trombektomi, inklusive försök till behandling med trombektomi, vilket tyder 
på en fortsatt kraftigt ökning [45].   
 
European Union of Medical Specialists (UEMS) rekommenderar att 
neurointerventionister utför minst 50 interventioner per år för att 
upprätthålla sin kompetens [27]. Sjukhusen som utför behandling med 
trombektomi rekommenderas att genomföra minst 80 interventioner per år. 
För att hantera ett relativt lågt antal behandlingar per neurointerventionist 
finns andra endovaskulära behandlingar i hjärnans blodkärl som kan bidra 
till att upprätthålla neurointerventionisternas kompetensnivå och som kan 
tillräknas till UEMS rekommendationer.  
 

3.6.1 Förhållandet mellan antal utförda trombektomier och antal 
neurointerventionister 

 
Det krävs en balans mellan fördelningen av neurointerventionister på 
landets regionsjukhus och att neurointerventionisterna utför tillräckligt 
många trombektomier för att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Även 
om det utbildas fler neurointerventionister bör de också få möjlighet att 
upprätthålla sitt kunnande, bland annat genom möjlighet att utföra 
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tillräckligt många ingrepp. Detta är viktigt att beakta eftersom 
patientunderlaget skiljer sig åt mellan regionsjukhusen. 
 
I dagsläget finns det 17 neurointerventionister i Sverige och enligt uppgifter 
från EVAS-registret och regionsjukhusen utbildas det för närvarande 
ytterligare sju neurointerventionister. För att de i dagsläget 17 
neurointerventionisterna i snitt ska kunna genomföra 50 trombektomier per 
år innebär det att 850 trombektomier skulle behöva utföras i Sverige årligen.  
 
Förhållandet mellan antalet trombektomier per neurointerventionist under 
ett år och det totala antalet trombektomier i Sverige per år beskrivs i Tabell 
4. Eftersom det finns 17 neurointerventionister har det markerats som ett 
minimiantal i tabellen. I tabellen har en möjlig och rimlig uppskattning av 
hur utvecklingen av trombektomier i snitt per neurointerventionist skulle 
kunna se ut markerats. Om samtliga nuvarande neurointerventionisterna är 
fortsatt yrkesverksamma när de sju nya neurointerventionisterna är 
färdigutbildade kommer det att finnas totalt 24 neurointerventionister i 
Sverige. Vidare har nivån med 50 trombektomier per neurointerventionist 
och år markerats eftersom det är den rekommenderade miniminivån för 
antal trombektomier per neurointerventionist enligt European Union of 
Medical Specialists [27].  
 
Tabell 4. Antal neurointerventionister som krävs utifrån utförda 
trombektomier per neurointerventionist i snitt under ett år och det totala 
uppskattade antalet trombektomier i Sverige i framtiden. 

  Antal trombektomier i Sverige per år 

  500 1 000 2 000 

Trombektomier per neuro-

interventionist i snitt under ett år 

    

16   31 63 125 

20  25 50 100 

30  17 33 67 

40  13 25 50 

50 *  10 20 40 

60  8 17 33 

70  7 14 29 

80   6 13 25 

90  6 11 22 

100   5 10 20 

* European Union of Medical Specialists (UEMS) rekommendation om antalet trombektomier utförde 

av varje interventionist per år för att upprätthålla sin kompetens. 

 

 
Även om det förekommer stora variationer i antalet trombektomier som 
utförs på de olika regionsjukhusen idag samt hur många trombektomier som 
varje neurointerventionist utför så ska en god och jämlik vård eftersträvas. 
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Variationer i antalet utförda trombektomier kan till exempel bero på 
neurointerventionisterna och deras erfarenhet, tillgång till 
trombektomisalar, vårdprocesser, avsatt budget och befolkningsunderlag. 
Snittantalet trombektomier som utförs per neurointerventionist är en 
beräkning som inte motsvarar den faktiska variationen av trombektomier 
som utförs per neurointerventionist. Huruvida 50 utförda trombektomier 
per neurointerventionist är ett rimligt antal för svenska förhållanden eller 
om det är tillräckligt att utföra liknande interventioner och vilken typ av 
interventioner dessa skulle vara för att uppnå 50 interventioner tar inte TLV 
ställning till. Med 25 verksamma neurointerventionister skulle snittantalet 
trombektomier per år vara: 
 

 20 trombektomier om antalet trombektomier i Sverige ökar till 500  

 40 trombektomier om antalet trombektomier i Sverige ökar till 1 000  

 80 trombektomier om antalet trombektomier i Sverige ökar till 2 000.  

Om det i Sverige finns totalt 25 neurointerventionister som arbetar heltid så 
skulle 1 250 trombektomier behöva genomföras varje år i Sverige för att 
uppnå det rekommenderade antalet utförda trombektomier per 
neurointerventionist [27].  
 

3.6.2 Viktiga aspekter när antalet trombektomier ökar 

 
För att varje regionsjukhus ska kunna utveckla effektiva och etablerade 
vårdprocesser för behandling med trombektomi krävs det ett 
helhetsperspektiv som inkluderar flera aspekter utöver utbildade och erfarna 
neurointerventionister. En viktig aspekt är att befolkningsunderlaget är 
tillräckligt för att det ska finnas patienter som är lämpliga för trombektomi 
vilket behövs för att upprätthålla och utveckla kompetensen hos 
neurointerventionister. Vidare bör det finnas en sådan geografisk spridning 
av regionsjukhusen som kan utföra trombektomier att patienter kan 
transporteras till närmaste regionsjukhus i tid.  
 
Ytterligare en aspekt är att antalet trombektomisalar varierar mellan 
regionsjukhusen. När fler patienter behandlas med trombektomi ökar risken 
för köbildning till salarna. För att hantera och undvika detta kan sjukhusen 
dels investera i fler trombektomisalar utifrån hur behovet utvecklas, dels 
utveckla effektiva prioriteringsrutiner i vårdkedjan.  
 
Utöver neurointerventionistens kompetensnivå kopplat till möjligheten att 
utföra tillräckligt många trombektomier krävs en kunskapsspridning bland 
sjukhusen och neurointerventionisterna. Detta är viktigt för att bidra till en 
mer jämlik utveckling av behandling med trombektomi i Sverige och för att 
bevara kompetenser vid exempelvis pensionsavgångar. Att fler 
neurointerventionister utbildas bidrar till en spridning av kunskap och en 
ökad ackumulerad kunskap. 
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4 Om transporter och lokalisering  

 
För att de individer i Sverige som drabbas av akut svår ischemisk stroke och 
är aktuella för trombektomi ska få så goda behandlingsresultat som möjligt i 
den akuta fasen är primärt två grundläggande faktorer avgörande.  
 
Den ena grundläggande faktorn är att tiden mellan stroke och 
behandlingsinitiering. Givet att ett trombektomicentra har en viss 
kompetens så blir det kliniska resultatet bättre ju kortare tid som hinner 
förflyta innan behandlingen påbörjas [56]. Enligt nu gällande riktlinjer bör 
inte trombektomi genomföras om tiden mellan stroke och trombektomi 
överstiger sex timmar. Detta talar dels för att det bör föreligga en viss 
geografisk spridning av trombektomicentra och dels för att det bör föreligga 
en adekvat tillgång till transportmedel såsom ambulans eller 
ambulanshelikopter. Behovet av ambulans och ambulanshelikopter beror 
givetvis på avståndet till närmaste centra, ju längre avståndet är, desto större 
kommer behovet av lämpligt transportmedel att vara. Eftersom tiden till 
trombektomi är avgörande för behandlingsresultaten innebär det att 
patienter i normalfallet bör transporteras till det centra med tillgänglig 
kapacitet som patienten vid tillfället har kortast transporttid till.  
 
Den andra grundläggande faktorn är att den behandlande vårdpersonalen på 
trombektomicentra, primärt neurointerventionisterna, har möjlighet att 
utföra ett tillräckligt antal trombektomier per år för att säkerställa en 
tillräcklig kompetens och minimera risken för vårdskador. Detta innebära att 
antalet trombektomicentra i Sverige inte bör vara fler än vad 
patientunderlaget tillåter. I detta bör dock beaktas att neurointerventionister 
även utför andra typer av likartade ingrepp vilket även bidrar till att 
upprätthålla neurointerventionisternas kompetens. 
 
Det som är avgörande för det maximala antalet trombektomicentra som bör 
finnas i Sverige är därmed beroende av dels hur många patienter per år som 
är aktuella för trombektomi och dels av vad som är minsta lämpliga storlek 
på ett trombektomicentra. Med detta avses den minsta storlek på centra som 
ändå har tillräckligt med personal som kan säkerställa en kontinuerlig 
tillgång till neurointerventionister och att centra har ett tillräckligt stort 
patientunderlag. Om patientunderlaget är för litet föreligger risk att 
neurointerventionisterna inte får möjlighet till att utföra tillräckligt många 
trombektomier för att upprätthålla sin kompetens.  
 
Med kontinuerlig tillgång avses inte kapacitet dygnet runt och året om utan 
att det i normalfallet finns tillräcklig bemanning på alla centra under dagtid 
när det största inflödet av individer som drabbats av stroke sker. Det bör 
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utredas om det under jour- och semestertider bör finnas ett nationellt 
samarbete med syfte att lokalisera utförandet av trombektomierna till färre 
centra vid dessa tider. En sådan lösning skulle dock, om den är möjlig, 
innebära att större krav ställs på nationell transportkapacitet.   
 
En annan möjlighet skulle kunna vara att personal tjänstgör under viss tid på 
ett sjukhus där det är ett mindre inflöde av patienter och övrig tid på ett 
annat sjukhus där det är ett större inflöde. En sådan lösning skulle kunna 
medföra att rätt kompetens på platser där patientunderlaget egentligen är 
för litet säkerställs och dessutom att personalen ges möjlighet till tillräcklig 
träning genom att huvudsakligen tjänstgöra på sjukhus där interventioner 
utförs mer frekvent. Det måste dock beaktas att det rimligen inte kan tas för 
givet att det föreligger tillräckliga incitament för personalen att acceptera en 
sådan lösning.  
 

4.1 Akuta strokebehandlingarnas geografi 
 
Sverige har geografiskt sett en ojämnt fördelad befolkning. Detta faktum är 
av avgörande betydelse för hur vården bör struktureras för att tillhandahålla 
bästa möjliga hälsa för skattepengarna. Detta kapitel belyser några av dessa 
faktorer och redogör för vissa data som används i analysen.  
 
Av Figur 12 i appendix framgår det tydligt att huvuddelen av befolkningen är 
bosatt i de södra delarna av Sverige. För att få en tydligare bild av 
befolkningstäthetens fördelning i nord-sydlig sträckning framgår 
fördelningen av befolkningen i decentiler i Figur 13. Bland annat visar 
figuren att endast cirka 20 procent av befolkningen bor norr om Uppsala, 
detta då strecket som visar 20/80 procent decentilen går därigenom. 
 
Den geografiska placeringen av regionsjukhus och de akutmottagningar som 
kan utföra intravenös trombolys visas i Figur 14. Av figuren framgår att 
akutmottagningarna är relativt utspridda över landet men även att det från 
vissa akutmottagningar är långa avstånd till ett regionsjukhus. 
 
När en ambulans nått fram till en patient så ska patienten sedan 
transporteras till ett behandlande sjukhus. Beroende på var patienten bor 
och om patienten ska transporteras till närmaste akutmottagning eller 
regionsjukhus innebär det olika avstånd. Av Tabell 11 framgår hur långt 
avståndet är från tätorterna i Sveriges kommuner till närmaste 
akutmottagning och regionsjukhus. 
 
Om en patient har transporterats till en akutmottagning och det där bedöms 
att patienten är aktuell för trombektomi behöver patienten transporteras 
vidare till ett regionsjukhus. Tabell 12 visar avstånden från samtliga 
akutmottagningar som tar emot strokepatienter till mottagningarnas 
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respektive närmaste regionsjukhus. I tabellen visas även uppskattade flyg- 
och körtider för aktuella sträckor. 
 
För att ytterligare tydliggöra detta visar Tabell 13 befolkningens 
genomsnittliga avstånd i Sveriges län till närmaste akutmottagning och 
regionsjukhus samt andelen av befolkningen som bor inom 50 km och 10 
km. I Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Skåne, Örebro 
och Västmanlands län är 100 procent av befolkningen bosatta inom 10 mil 
från ett regionsjukhus. Dessa län representerar 52,4 procent av Sveriges 
totala befolkning. Även i Hallands och Västra Götalands län är majoriteten 
av befolkningen bosatta inom 10 mil från ett regionsjukhus. På aggregerad 
nivå visar Tabell 14 hur stor andel av befolkningen som bor inom vissa givna 
avstånd från akutmottagning och regionsjukhus. Då 99,6 procent av 
befolkningen är bosatta så att de har mindre än 100 km till sina närmaste 
akutmottagningar har nästintill hela befolkningen vad som rimligen kan 
anses vara korta eller mycket korta avstånd till en akutmottagning. En stor 
del av befolkningen har även relativt korta avstånd till ett regionsjukhus då 
75 procent av befolkningen har mindre än 100 km och mindre än en procent 
har mer än 300 km. 
 

4.2 Avstånd kan kompenseras genom infrastruktur 
 
En avgörande faktor för att uppnå goda behandlingsresultat när en individ 
har drabbats av en stroke är hur lång tid som förflyter från symptomdebut 
tills att behandlingen kan påbörjas. I Sverige föreligger goda förutsättningar 
för att tillgängligheten till akut sjukvård ska vara tillfredsställande då det 
finns en välutbyggd infrastruktur med vägburen ambulans. Det finns cirka 
600 vägburna ambulanser stationerade vid ambulansstationer fördelat över 
Sverige, utbildnings- eller reservambulanser exkluderat. I 54 av landets 290 
kommuner finns ingen vägburen ambulans stationerad, se Tabell 15.  
 
Stationeringen av ambulanserna i förhållande till avstånden till patienterna i 
ambulansens närområde i kombination med den lokala befolkningstätheten 
har en direkt koppling till de responstider som ambulanserna har. Från det 
att 112 larmas om en akut händelse finns det initialt en responstid tills det att 
en ambulans finns på plats hos patienten. Tabell 16 visar responstider i 
median år 2014 för alla Sveriges kommuner [57]. Genomsnittlig mediantid 
var 15,3 minuter och den kortaste responstiden hade Fagersta med 8,9 
minuter medan Pajala hade den längsta responstiden med 33,9 minuter.  
 
I tillägg till de vägburna ambulanserna finns det nio stycken 
ambulanshelikoptrar stationerade på nio olika basstationer i Sverige. Under 
sommartid utökas antalet ambulanshelikoptrar till tio med en helikopter 
stationerad på Värmdö, Stockholm. Av Tabell 5 framgår helikoptrarnas 
stationering. Givet antalet och stationeringen av helikoptrarna kan det 
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konstateras att det föreligger en begränsad kapacitet att täcka hela Sveriges 
yta samt att kapaciteten att hantera flera nödsituationer under en kort tid är 
begränsad.   
 
 
Tabell 5. Antalet ambulanshelikoptrar och fördelningen. 

Plats  Antal helikoptrar 

Gällivare  1 

Lycksele  1 

Östersund  1 

Uppsala  1 

Värmdö  1 (+1 under sommaren) 

Visby  1 

Göteborg (Uddevalla under sommaren)  1 

Karlstad  1 

Mora  1 

 
 
Ambulanshelikoptrarnas användning kan också komma att begränsas av 
vädret då vissa väderförhållanden innebär att sikten begränsas eller att 
helikoptrarnas rotorblad nedisas vilket omöjliggör flygning. Hur stor andel 
av antalet flygningar som omöjliggörs på grund av väderförhållanden 
varierar med vilken bas helikoptern utgår ifrån. Av en utredning från år 
2008 framgår att andelen inställda uppdrag på grund av väderförhållanden 
var högst i Östersund med 12,9 procent och lägst i Stockholm med 2,6 
procent [58]. Avseende transport med ambulanshelikopter bör det även 
noteras att helikoptern inte alltid har möjlighet att landa vid mindre sjukhus. 
Helikoptertransporterna kan därför, i vissa fall, komma att behöva 
kompletteras med vägburen ambulans vissa sträckor. Patienten behöver då 
flyttas till ett annat ambulansfordon vilket tar en viss tid.  
  
Enligt utredningen Vård på vingar [59] varierar bemanningen av 
sjukvårdspersonal i ambulanshelikoptrar. Förutom en helikopterpilot, eller i 
vissa fall två helikopterpiloter, så finns det alltid en sjuksköterska med 
ombord och i vissa fall även en läkare. I Sverige förefaller den vanligaste 
bemanningen vara en sjuksköterska och en läkare, ofta specialiserade inom 
anestesi. I vissa fall finns även ambulanssjukvårdare med ombord.  
 

4.3 Tid och transport 
 
För att analysera befolkningens potentiella tillgång till trombektomi i tid har 
TLV utfört en analys på individnivå där befolkningens faktiska avstånd från 
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bostad till akutmottagning och regionsjukhus, tillsammans med skattningar 
av transportmedlens hastighet, analyserats. 
 
Ett centralt och grundläggande antagande i analysen är att om en 
ambulanshelikopter efterfrågas så finns den tillgänglig. Antagandet gäller 
även tillgången till vägburna ambulanser. Det finns dock betydligt fler 
vägburna ambulanser än ambulanshelikoptrar, och de vägburna 
ambulanserna har dessutom god geografisk spridning, varför beroendet av 
enskilda fordon kan anses vara mindre.  
 
I analysen studeras hur stor andel av befolkningen i respektive kommun som 
har mindre än två respektive tre timmars transporttid från det att patienten 
hämtas upp till det att den ankommer regionsjukhuset. Tidsgränserna har 
bedömts som rimliga att utgå ifrån för att den totala tiden mellan det att 112 
larmas och trombektomi kan utföras ska hålla sig under sex timmar. Detta 
innebär att tre respektive fyra timmar beräknas vara tillräcklig tid för de 
övriga delarna av kedjan. Sannolikt innebär det dock att för de patienter som 
inte larmar 112 skyndsamt så kan det vara svårt att hinna till sjukhuset inom 
tidsgränsen. Detta understryker vikten av fortsatta informationskampanjer 
så som exempelvis AKUT för att upprätthålla en hög kunskapsnivå om 
strokesymptom så att så många strokedrabbade som möjligt kan erhålla en 
god vård.  
 
Utifrån de responstider som framgår i rapporten (Tabell 16) och 
bedömningen av hur de övriga delarna av vårdprocessen fungerar så kan inte 
TLV bedöma huruvida två eller tre timmars transporttid är lämpligast att 
utgå från. Mot bakgrund av detta har TLV valt att redogöra för båda 
alternativen. Detta ger dessutom möjlighet att undersöka om och i så fall hur 
den relativa betydelsen av olika regionsjukhus ändras när tidsgränserna 
ändras.  
 

4.4 Hur beräkningarna genomförts och val av 
antaganden 

 
Beräkningarna i transportanalysen utgår från individdata för Sveriges 
befolkning och omfattar sammanlagt 9 747 355 individer. De viktigaste 
variablerna är att det till varje individ är kopplat avstånd fågelvägen, det vill 
säga det kortaste avståndet i en rät linje, mellan bostad och individens 
närmaste akutmottagning och regionsjukhus som utför intravenös 
trombolys. Utifrån detta har transporttider för vägburen ambulans och 
ambulanshelikopter mellan patientens bostad, akutmottagning och 
regionsjukhus skattats.  
 
I detta kapitel redogörs för den huvudsakliga strukturen över hur 
beräkningarna utförts samt vissa resonemang kring gjorda antaganden. För 
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ytterligare detaljer avseende beräkningar och ingående data hänvisas till 
appendix. 
 
Då beräkningarna är gjorda för Sverige som helhet och i stora delar utgår 
från avståndet fågelvägen så för det med sig att vissa resultat inte alltid 
överensstämmer med verkligheten för varje enskild ort. Primärt gäller detta 
orter där det föreligger stora hinder i geografin, exempelvis större 
vattendrag, som gör att vägburna ambulanser måste köra stora omvägar 
vilket är fallet med till exempel norra Öland. Det måste även beaktas att 
vägarnas status kan påverka framkomligheten för vägburna ambulanser 
vilket gör att transporttiderna ibland underskattas.      
 
Om en individ behöver transporteras med helikopter från individens bostad 
till sjukhus eller från akutmottagningen till ett regionsjukhus beräknas den 
totala tiden för detta. Det innebär att det totala antalet flygtimmar och den 
därtill kopplade helikopterkostnaden baseras på avståndet från relevant 
regionsjukhus till den plats patienten befinner sig på, tur och retur.  
 
Med utgångspunkt i rapporten Vård på vingar [59] har kostnaden för 
helikoptrar uppskattats till 9 000 kronor per timme. Till det har 2 000 
kronor per timme adderas för att täcka upp kostnader för den i helikoptern 
medföljande vårdpersonalen. Det senare får anses vara en hög skattning och 
det förefaller osannolikt att det värdet skulle underskatta den faktiska 
kostnaden. Värdet används för att med hög säkerhet täcka in de möjliga 
alternativ avseende medföljande vårdpersonal som används i Sverige.  
 
Det måste påpekas att analyser av detta slag innebär vissa förenklingar i 
förhållande till verkligheten och att resultaten därmed med nödvändighet är 
en approximation som kan komma att över- eller underskatta de faktiska 
transportbehoven. Exempelvis är inte befolkningens karaktäristik homogen 
över Sveriges yta och periodvis befinner sig individer i stor utsträckning inte 
i sin bostad utan på sin arbetsplats eller på annan plats. Att beakta sådana 
faktorer skulle dock med hög sannolikhet inte tillföra de övergripande 
resultaten nämnvärt.   
 
Ett annat viktig antagande är att det inte har inkluderats några 
begränsningar i när under dygnet som sjukhusen har kapacitet att utföra 
datortomografi, intravenös trombolys och datortomografi-angiografi. Enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer är dock akut tillgänglighet till datortomografi 
dygnet runt ett specificerat krav för att bedriva trombolysverksamhet. Enligt 
riktlinjerna kan vidare bilderna för en utvidgad utredning med 
datortomografi-angiografi samlas in med fem till tio minuters extra 
tidsåtgång och bör därmed kunna utföras rutinmässigt med begränsad 
tidsåtgång vid åtminstone de fall när det finns anledning att anta att 
trombektomi kan komma att behöva utföras. Om vårdkedjan då är uppbyggd 
så att ambulans väntar vid akutmottagningen för eventuell vidare transport 
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av patienten till ett regionsjukhus bör den faktiska inledande hanteringen 
kunna hållas tidmässigt kort.   
 
Tidsgränserna två och tre timmar i TLV:s analys avser tiden avsatt för 
transport. Det innebär att övriga aktiviteter inom vårdkedjan, från första 
strokesymptom till trombektomi, behöver ta kortare tid än tre respektive 
fyra timmar. Detta medför att i de flesta av de analyserade fallen så kommer 
individerna att ha en marginal till tidsgränserna och därmed antas kunna 
erhålla trombektomi tidigare. Vid de enskilda fall när en individ ligger nära 
tidsgränsen är en korrekt och tidseffektiv triagering av än större betydelse. I 
de tidsmässiga extremfallen föreligger därmed ett implicit antagande om att 
ambulanshelikoptrar kommer att skickas direkt vid larm och att patienten 
transporteras direkt till ett regionsjukhus. Dessa extremfall har dock ingen 
betydande påverkan på resultaten.  
 
I beräkningarna gör TLV antagandet att två tredjedelar av strokepatienterna 
har en NIHSS under sex poäng och därmed sannolikt inte skulle vara 
aktuella för helikoptertransport. Gränsdragningen baseras på att 
medelvärdet av NIHSS för de 48 procent i Riksstrokes årsrapport 2015 som 
hade NIHSS registrerat var 5,9, medan medianvärdet var 3.  
Gränsdragningen är vidare satt med utgångspunkt i att patienter med NIHSS 
poäng under sex poäng klassificeras som att de har få bortfallssymptom, 
medan patienter som har sex poäng eller mer har åtminstone en moderat 
grad av bortfall.  
 

4.5 Jämförelser  
 
I dagsläget utförs trombektomier i olika omfattning vid sex av Sveriges sju 
regionsjukhus, men det finns planer på att etablera trombektomiverksamhet 
även vid Universitetsjukhuset Örebro. Norrlands universitetssjukhus har en 
begränsad kapacitet att utföra trombektomier då sjukhuset vissa veckor inte 
är bemannade med neurointerventionister. TLV har tagit denna geografiska 
struktur som utgångspunkt för att analysera vilka transportbehov som 
föreligger för att drabbade patienter stroke ska kunna erhålla trombektomi i 
tid. Eftersom att vårdstrukturen är under uppbyggnad analyseras fyra olika 
scenarier. 
 

1. Trombektomi utförs inte vid Universitetssjukhuset Örebro eller vid 
Norrlands universitetssjukhus, men vid övriga regionsjukhus.  

2. Trombektomi utförs inte vid Universitetssjukhuset Örebro men vid 
Norrlands universitetssjukhus och samtliga övriga regionsjukhus. 

3. Trombektomi utförs inte vid Norrland universitetssjukhus men vid 
Universitetssjukhuset Örebro och samtliga övriga regionsjukhus.  

4. Trombektomi utförs vid samtliga regionsjukhus. 
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Det första scenariot är en beskrivning av vad den nuvarande vårdstrukturen 
ungefär innebär i termer av var det finns ett beroende av 
ambulanshelikoptrar för att patienter ska kunna behandlas med 
trombektomi. Det pågår visserligen viss verksamhet vid Norrlands 
universitetssjukhus, men på grund av den begränsade kapaciteten beaktas 
inte det i analysen. 
 
En jämförelse mellan scenario 1 och scenario 2 visar den effekt som 
tillkommer av att ha en fullskalig trombektomiverksamhet vid Norrlands 
universitetssjukhus. Distansen mellan Norrlands universitetssjukhus och 
närmaste regionsjukhus som utför trombektomier, Akademiska sjukhuset, är 
strax under 600 km bilvägen och 500 km fågelvägen. Norrlands 
universitetssjukhus har därmed har ett stort primärt upptagningsområde 
vilket innebär att det är rimligt att förvänta sig att en fungerande 
trombektomiverksamhet vid Norrlands universitetssjukhus påtagligt skulle 
kunna minska transportbehoven och även förkorta tiden till 
trombektomibehandling för patienter i den norra regionen.     
 
Jämförelse mellan scenario 1 och scenario 3 visar vad en  
trombektomiverksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro tillför. En 
verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro skulle primärt tillföra en 
förbättrad tillgänglighet för ett upptagningsområde i form av en kvadrant 
som sträcker sig nordväst från Örebro. För många individer i det området 
kan det förväntas att en trombektomiverksamhet vid Universitetssjukhuset 
Örebro har betydelse för huruvida individerna behöver transporteras med 
helikopter eller om vägburen ambulans räcker. En verksamhet vid 
Universitetssjukhuset Örebro stärker dessutom tillgängligheten för 
kommuner i närområdet som ligger i övriga kvadranter och gör också 
systemet mindre känsligt vid eventuella störningar.    
 
Slutligen visar en jämförelse mellan scenario 1 och scenario 4 vad effekten av 
en fullt utbyggd verksamhet vid samtliga regionsjukhus skulle innebära i 
förhållande till nuvarande struktur med fem regionsjukhus. 
 
Frågan i analysen är vilka transportmedel till regionsjukhusen som är 
möjliga att använda och om det är möjligt att först transportera patienten till 
närmaste akutsjukhus som tar emot strokepatienter om tidsgränserna två 
respektive tre timmar ska hållas. Inledningsvis kan TLV konstatera att med 
en fungerande trombektomiverksamhet vid samtliga regionsjukhus så kan 
samtliga patienter, oavsett bostadsort, transporteras till ett regionsjukhus 
där trombektomi utförs både när tidsgränsen sätts till två och tre timmar. 
Kravet på tillgång till helikoptertransporter blir dock avsevärt högre med 
tidsgränsen är två timmar.  
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4.6 Ambulanshelikoptrar förbättrar tillgång till vård 
 
Resultaten visar att beroendet av ambulanshelikoptrar i svensk vård är 
påtagligt om alla strokedrabbade ska ha möjlighet att kunna få en 
trombektomi utförd inom sex timmar. Det gäller oavsett om den maximala 
transporttiden sätts till två eller tre timmar. De huvudsakliga resultaten 
presenteras i Tabell 6 och Tabell 7.  
 
Ett övergripande resultat är att i det scenario när det antas att det inte finns 
någon trombektomiverksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro eller 
Norrlands universitetssjukhus, och med kravet om maximalt två timmars 
transporttid, blir den totala kostnaden för transport med 
ambulanshelikopter cirka 43 miljoner kronor. Av detta skattas kostnaderna 
för den vårdpersonalen som behövs i ambulanshelikoptrarna till cirka åtta 
miljoner kronor. För denna kostnad kommer 1 350 strokepatienter, med en 
NIHSS-poäng om åtminstone sex poäng, att transporterats cirka 3 900 
flygtimmar för att kunna erhålla trombektomi inom sex timmar. Med en 
verksamhet även vid Norrlands universitetssjukhus skulle kostnaderna för 
helikoptertransporterna minska med 50 procent, och med en verksamhet 
även vid Universitetssjukhuset Örebro minskar kostnaderna till 13 miljoner 
kronor.  
 
Om den maximala transporttiden istället sätts till tre timmar så täcker de 
vägburna ambulanserna en betydligt större del av transportbehovet. Detta är 
särskilt tydligt om en verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus antas 
vara fullt utbyggd vilket då skulle innebära att kostnaderna för 
helikoptertransporter sjunker till en bråkdel. Med en verksamhet vid både 
Universitetssjukhuset Örebro och Norrlands universitetssjukhus sjunker 
kostnaderna för helikoptertransportkostnaderna med cirka 90 procent 
jämfört med om det saknas verksamhet. 
 

4.6.1 Trombektomi utförs inte vid Universitetssjukhuset Örebro eller vid 
Norrlands universitetssjukhus men vid övriga regionsjukhus  

 
Om trombektomi utförs vid alla regionsjukhus utom Universitetssjukhuset 
Örebro eller Norrlands universitetssjukhus så är transport med vägburna 
ambulanser inte tillräckligt om tidsgränsen tre timmar ska hållas i 67 av 
Sveriges 290 kommuner. I dessa kommuner finns det istället också ett, i 
många fall stort, behov av ambulanshelikoptrar. Figur 4 visar situationen 
med en mörkröd färgsättning av de kommuner där över 50 procent av 
befolkningen är bosatt och har behov av transport med ambulanshelikopter 
om de skulle drabbas av en stroke. På motsvarande vis är mellan 50 procent 
och 25 procent av befolkningen i en kommun bosatt så att de är beroende av 
transport med ambulanshelikopter om färgsättningen är orange och om 
färgsättningen är ljusgrön är beroendet mindre än 25 procent. I de 
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kommuner som är mörkgrönt färgsatta är mindre än 0,5 procent av 
befolkningen beroende av transport med ambulanshelikoptrar om de 
drabbas av en stroke.       
 
Det generella resultatet är att behovet av transport med ambulanshelikopter 
om en individ drabbas av en stroke är stort i ett område norr om en 
sträckning från ungefär de västra delarna av Vänern upp till området kring 
Sundsvall. Söder om sträckningen föreligger ett minimalt beroende av 
ambulanshelikoptrar som transportmedel.     
 
Sammantaget bor 1 022 471 individer på sådana platser att 
helikoptertransport krävs för att de ska hinna till regionsjukhus inom 
tidsgränsen tretimmar.    
 
 
Tabell 6. Resultat, maximal transporttid tre timmar. 

Inom tre timmar 

 

Utan Örebro 

Utan Norrland 

Utan Örebro 

Med Norrland 

Utan Norrland  

Med Örebro 

Med Örebro  

Med Norrland  

Kommuner utan 

helikopterbehov 223 240 238 255 

     

Antal individer 

beroende av 

helikopter 1 022 471 260 342 861 632 190 758 

Antal stroke 2 471 629 2 082 458 

-varav NIHSS≥6 824 210 694 153 

     

Flygtimmar  3 109 501 2 494  356 

Flygkostnad 27 981 000 4 513 000 22 443 000 3 206 000 

Vårdkostnad 6 218 000 1 003 000 4 988 000 712 000 

Totalkostnad 34 199 000 5 516 000 27 431 000 3 918 000 

     

 
 
Baserat på populationsdata och antal strokefall år 2014 beräknas dessa 
individer drabbas av 2 471 stroke per år. TLV gör antagandet att två 
tredjedelar av dessa patienter har en NIHSS under sex poäng och därmed 
sannolikt inte skulle vara aktuella för helikoptertransport. För den 
resterande tredjedelen, 824 stycken, uppskattar TLV behovet av transport 
med ambulanshelikopter till 3 109 timmar, vilket motsvarar en kostnad om 
34 miljoner kronor.    
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4.6.2 Trombektomi utförs inte vid Universitetssjukhuset Örebro men vid 

Norrlands universitetssjukhus och övriga regionsjukhus  

 
Om trombektomier utförs vid samtliga regionsjukhus utom vid 
Universitetssjukhuset Örebro är transport med vägburna ambulanser inte 
tillräckligt i 50 av Sveriges 290 kommuner om tidsgränsen tre timmar ska 
hållas. I dessa kommuner finns ett, i många fall stort, behov av transport 
med ambulanshelikoptrar. Av Figur 5 visualiseras situationen när 
trombektomi även utförs vid Norrlands universitetssjukhus. Av figuren 
framgår tydligt att trombektomiverksamhet vid Norrlands 
universitetssjukhus har en mycket stor påverkan på behovet av 
ambulanshelikoptrar i de mellersta och nordligaste delarna av Sverige.  
 
Med en verksamhet även vid Norrlands universitetssjukhus bor 
sammantaget 260 342 individer på sådana platser att transport med 
ambulanshelikopter krävs för att individerna ska hinna till ett regionsjukhus 
inom tidsgränsen tre timmar. Dessa individer kan under ett år förväntas 
drabbas av 629 stroke och TLV gör antagandet att två tredjedelar av dessa 
har en NIHSS-poäng under sex poäng och därmed sannolikt inte skulle vara 
aktuella för helikoptertransport. För den resterande tredjedelen som har en 
NIHSS-poäng på åtminstone sex poäng, 210 individer, uppskattar TLV 
behovet av ambulanshelikopter till 501 timmar, vilket motsvarar en kostnad 
om 5,5 miljoner kronor.     
  
Med utgångspunkt i att det inte finns någon verksamhet i vare sig Örebro 
eller Umeå så tillför en verksamhet vid Umeå därmed att beroendet av 
helikoptrar helt försvinner i 17 kommuner (dessa ändrar färg till mörkgrönt i 
figuren). Därutöver minskar även beroendet i ett flertal kommuner. Det 
senare visualiseras genom att ett antal kommuner ändrar färg, men man får 
även tänka sig att vissa kommuner skulle skifta nyanser om kartan visade 
fler färger.  
 
Det totala antalet individer som är beroende av helikoptertransporter 
minskar markant med 762 129 individer. Dessa individer kan under ett år 
förväntas drabbas av 1 842 stroke, varav 614 har en NIHSS-poäng på 
åtminstone sex. Antalet flygtimmar minskar med 2 608 timmar, och 
kostnaden för flygtransporterna minskar med 28,7 miljoner kronor.   
 

4.6.3 Trombektomi utförs inte vid Norrlands universitetssjukhus men vid 
Universitetssjukhuset Örebro och övriga regionsjukhus  

 
Om trombektomi utförs vid Universitetssjukhuset Örebro och övriga 
regionsjukhus men inte vid Norrlands universitetssjukhus räcker vägburna 
ambulanser inte till som transportmedel i 52 av Sveriges 290 kommuner om 
tidsgränsen tre timmar ska hållas. I dessa kommuner finns ett, i många fall 
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stort, behov av ambulanshelikopter. Figur 6 visualiserar situationen när 
trombektomier utförs vid både Universitetssjukhuset Örebro och Norrlands 
universitetssjukhus, och en jämförelse med Figur 5 visar vad 
Universitetssjukhuset Örebro tillför. Från figuren är det tydligt att 
trombektomiverksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro har ett primärt 
upptagningsområde i sträckningen västnordväst från Universitetssjukhuset 
Örebro. Behovet av ambulanshelikopter är stort framförallt i området 
Värmland-Dalarna.   
 
Med en verksamhet även vid Universitetssjukhuset Örebro bor sammantaget 
861 632 individer på sådana platser att det krävs transport med helikopter 
för att den strokedrabbade individen ska hinna till regionsjukhus inom 
tidsgränsen tre timmar. Av de 861 632 individer kan 2 082 stycken förväntas 
drabbas av stroke under ett år. TLV antar att två tredjedelar av dessa har en 
NIHSS-poäng under sex poäng och därmed sannolikt inte skulle vara 
aktuella för helikoptertransport. För den resterande tredjedelen som har en 
NIHSS-poäng på åtminstone sex poäng, 694 individer, uppskattar TLV 
helikopterbehovet till 2 494 timmar, vilket motsvarar en kostnad om 27,4 
miljoner kronor.     
 
Med utgångspunkt i att det inte finns någon verksamhet vid 
Universitetssjukhuset Örebro eller Norrlands universitetssjukhus så tillför en 
verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro att behovet av 
ambulanshelikoptrar helt försvinner i 15 kommuner (dessa ändrar då färg till 
mörkgrönt i figuren). Därutöver minskar även behovet i ett flertal andra 
kommuner. Det senare framgår genom att ett antal kommuner ändrar 
färgsättning i figuren och för det fall kartande visade fler färger skulle fler 
kommuner skifta i nyanser.  
 
Det totala antalet individer som är beroende av transport med 
ambulanshelikopter vid en inträffad stroke minskar med 160 839 individer. 
Dessa individer kan under ett år förväntas drabbas av 389 stroke, varav 130 
har en NIHSS på åtminstone sex poäng. Antalet flygtimmar minskar med 
615 timmar, och kostnaden för flygtransporterna minskar med 6,8 miljoner 
kronor.   
 

4.6.4 Trombektomi utförs vid samtliga regionsjukhus 

 
När trombektomier utförs vid samtliga regionsjukhus så kvarstår 35 
kommuner där transport med ambulanshelikopter är nödvändig för att klara 
tidsintervallet. I dessa kommuner är sammantaget 190 758 individer bosatta 
på sådana platser att transport med ambulanshelikopter krävs för att 
individen ska hinna inkomma till ett regionsjukhus inom tidsgränsen tre 
timmar.   
 



43 (89) 

 

 
Dessa individer kan under ett år förväntas drabbas av 458 stroke, och TLV 
antar att två tredjedelar av dessa har en NIHSS-poäng under sex poäng och 
därmed sannolikt inte skulle vara aktuella för helikoptertransport. För den 
resterande tredjedelen som har en NIHSS-poäng på åtminstone sex poäng, 
153 individer, skattar TLV helikopterbehovet till 356 timmar, vilket 
motsvarar en kostnad om 3,9 miljoner kronor.     
 
Om en fullskalig trombektomiverksamhet byggs upp vid såväl 
Universitetssjukhuset Örebro som Norrlands universitetssjukhus så 
resulterar det i att 27 kommuner går från vara beroende av 
helikoptertransporter för åtminstone en viss del av befolkningen, till att inte 
ha något behov alls av helikoptertransporter (mörkgrön färg). Vidare 
kommer andelen av befolkningen som är beroende av helikoptertransporter 
vid stroke att minska i ett antal kommuner där behov av helikoptertransport 
fortsatt föreligger. Detta resulterar i att vissa kommuner skiftar färg i 
figuren. Därtill kommer även behovet av helikoptertransporter att minska i 
vissa kommuner utan att en färgskiftning sker i figuren då gränserna för 
detta inte överskrids. 
 
Det totala antalet individer som är beroende av helikoptertransporter vid 
stroke minskar med 831 713 individer. Dessa individer kan under ett år 
förväntas drabbas av 2 013 stroke, varav 671 har en NIHSS-poäng på 
åtminstone sex poäng. Antalet flygtimmar minskar med 2 753 timmar, och 
kostnaden för flygtransporterna minskar med 30,3 miljoner kronor.  
 

4.6.5 Hur kommer väg- respektive ambulanshelikoptrar att användas 
om trombektomier utförs vid samtliga regionsjukhus?  

 
Av föregående kapitel framgår i hur många kommuner det föreligger ett 
behov av transport med ambulanshelikopter för att transporttiden av 
strokedrabbade individer ska kunna hållas under tre timmar. Därtill har 
beräknats antalet individer i dessa kommuner som är beroende av 
helikoptertransporter. Även om det föreligger ett behov av 
ambulanshelikoptrar i en kommun så innebär det inte att samtliga individer 
i kommunen som drabbas av en stroke kommer att vara beroende av 
helikoptertransporter. Vissa av dessa individer kommer att kunna 
transporteras med vägburen ambulans hela sträckan och andra individer 
kommer att kunna transporteras med vägburen ambulans till närmaste 
sjukhus för att därifrån transporteras vidare med ambulanshelikopter om så 
skulle behövas. Enligt TLV finns det fyra alternativa transportalternativ.  
 
I transportalternativ 1 hämtas patienten med vägburen ambulans och 
transporteras till närmaste akutmottagning för intravenös trombolys och 
eventuell datortomografi-angiografi. Om patienten bedöms vara lämplig för 
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annan vård transporteras patienten sedan till närmaste regionsjukhus med 
vägburen ambulans.  
 
I transportalternativ 2 hämtas patienten med vägburen ambulans och 
transporteras till närmaste akutmottagning för intravenös trombolys och 
eventuell datortomografi-angiografi. Om patienten bedöms vara lämpad för 
annan vård transporteras patienten sedan till närmaste regionsjukhus med 
helikopterambulans. 
 
I transportalternativ 3 hämtas patienten med vägburen ambulans och 
transporteras direkt till närmaste regionsjukhus.  
 
I transportalternativ 4 hämtas patienten med helikopterambulans och 
transporteras direkt till närmaste regionsjukhus.  
 
I ett första scenario följer TLV resonemangen ovan och ställer kravet att alla 
patienter ska hinna till ett regionsjukhus på mindre än tre timmar från det 
att väg- eller helikopterambulansen finns på plats hos patienten. Om det är 
tidsmässigt möjligt transporteras patienten först till ett akutsjukhus som tar 
emot strokepatienter för bedömning och intravenös trombolys och därefter 
transporteras patienten vidare till ett regionsjukhus.  
 
Transport med vägburna ambulanser är då tillräckligt för patienter i 
huvuddelen av alla kommuner. I 249 av kommunerna hinner alla patienter 
transporteras med ambulans först till en akutmottagning för att därefter 
transporteras vidare till ett regionsjukhus (transportalternativ 1). Om 
patienten transporteras till ett regionsjukhus, utan att passera närmaste 
akutsjukhus, är vägburen ambulans som transportmedel tillräckligt i 
ytterligare sex kommuner (transportalternativ 3).  
 
I resterande 35 kommuner är ambulanshelikoptrar nödvändiga för att 
tidsgränsen ska kunna hållas. I 21 av dessa kommuner kan patienten först 
transporteras med vägburen ambulans till närmaste akutsjukhus för att 
därefter transporteras med ambulanshelikopter till ett regionsjukhus 
(transportalternativ 2). I resterande 14 kommuner måste patienterna 
transporteras direkt med ambulanshelikopter till ett regionsjukhus 
(transportalternativ 4). Sammanfattningsvis är således vägburna ambulanser 
tillräckliga som transportmedel i 255 av Sveriges 290 kommuner, om 
transporttiden ska understiga tre timmar. 
 
I ett alternativt scenario utgår TLV från att det bakomliggande antagandet 
om hur lång tid som behövs på den lokala akutmottagningen innan patienten 
kan transporteras vidare i scenariot ovan inte är tillräckligt generöst 
uppskattat. Istället utgår TLV i det alternativa scenariot att om transporten 
sker via en akutmottagning så får den totala transporttiden endast uppgå till 
två timmar. Med det antagande kan strokedrabbade individer i endast 116 
kommuner transporteras med ambulans via akutmottagning 
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(transportalternativ 1) och i 139 kommuner behöver ambulanstransporten 
ske direkt till ett regionsjukhus. Antalet kommuner som är beroende av 
ambulanshelikopter har dock inte ökat, utan det är även med detta 
antagande 35 kommuner. Skillnaden är att nu måste strokedrabbade 
individer i samtliga av dessa kommuner transporteras direkt till 
regionsjukhus med ambulanshelikopter. Skillnaden i antalet 
helikoptertimmar och kostnaden för dessa är dock försumbar. 
 

4.6.6 Vad händer om gränsen sätts till två timmar? 

 
I det alternativa scenariot antar TLV att den ovan satta tidsgränsen om tre 
timmar är allt för högt uppskattad för att patienterna ska kunna inkomma 
till vården i tid för att erhålla trombektomi. Istället sätter TLV två timmar 
som den maximala tid som transporten får ta från det att patienten hämtas 
till dess att patienten ankommer sjukhuset. Resultaten för detta presenteras i 
Tabell 7, Figur 7, Figur 8, och Figur 9 och följer samma struktur som ovan.  
 
 
Tabell 7. Resultat, maximal transporttid två timmar.  

Inom två timmar 

 

Utan Örebro 

Utan Norrland 

Utan Örebro 

Med Norrland 

Utan Norrland  

Med Örebro 

Med Örebro 

Med Norrland 

Kommuner utan 

helikopterbehov 169 177 195 209 

     

Antal individer 

beroende av 

helikopter 1 679 224 1 257 839 1 181 177  759 792 

Antal stroke 4 058 3 040  2 854  1 836 

-varav NIHSS≥6 1 353 1 013  951 612 

     

Flygtimmar 3 874  1 893 3 008 1 212 

Flygkostnad 34 864 000 17 037 000 27 831 000 10 908 000 

Vårdkostnad 7 748 000 3 786 000 6 015 000 2 424 000 

Totalkostnad 42 612 000 20 823 000 33 846 000 13 332 000 

     

 
Det är tydligt att kravet på tillgänglighet till helikoptertransporter är avsevärt 
högre om tidsgränsen för transporten sätts till två timmar. I scenariot där 
verksamheten är fullt utbyggd vid samtliga regionsjukhus, Figur 9, så är 
effekten mest tydligt i de syd- och sydöstra delarna av Sverige kring Kalmar 
län och i de mellersta delarna kring Gävleborg, Västernorrland och inåt i 
landet. 
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I Figur 8 presenteras scenariot där det inte finns någon verksamhet vid 
Universitetssjukhuset Örebro, och i jämförelse med när tidsgränsen var tre 
timmar så förefaller betydelsen av en verksamhet vid Universitetssjukhuset 
Örebro att ha ökat markant och det finns nu avsevärt många fler kommuner 
som inte är mörkgrönt färgsatta i trakterna kring Örebro. Det visuella 
intrycket bekräftas i Tabell 7 där antalet individer som kommer att behöva 
transporteras med ambulanshelikopter minskar med cirka 500 000 när det 
finns en verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro och tidsgränsen är två 
timmar. Det kan jämföras med att antalet individer som behöver 
transporteras med helikopter minskar med cirka 160 000 när en verksamhet 
finns vid Universitetssjukhuset Örebro och tidsgränsen är tre timmar.   
 
Effekten på betydelsen av Norrlands universitetssjukhus när gränsen sätts 
till två timmar istället för tre blir också tydlig när Figur 9 jämförs med Figur 
6 eftersom ett flertal kommuner i Norrlands universitetssjukhus primära 
upptagningsområde skiftar färg. Det visuella intrycket bekräftas i Tabell 7 
där antalet individer som kommer att behöva transporteras med 
ambulanshelikopter minskar med cirka 420 000 när det finns en verksamhet 
vid Norrlands universitetssjukhus och tidsgränsen är två timmar. Det kan 
jämföras med att antalet individer som behöver transporteras med 
helikopter minskar med cirka 760 000 när en verksamhet finns vid 
Norrlands universitetssjukhus och tidsgränsen är tre timmar. 
 
Innebörden av det ovanstående är att den relativa betydelsen av 
Universitetssjukhuset Örebro i förhållande till Norrlands universitetssjukhus 
ökar påtagligt när tidsgränsen sätts till två istället för tre timmar. När 
tidsgränsen är tre timmar tillför en verksamhet vid Norrlands 
universitetssjukhus att antalet individer beroende av helikopter minskar 
med 760 000, medan motsvarande värde för Universitetssjukhuset Örebro 
är att behovet av ambulanshelikopter minskar med 160 000 individer, en 
skillnad om 600 000 individer till Norrlands universitetssjukhus fördel. Om 
den relevanta tidsgränsen istället bedöms vara två timmar är proportionerna 
omvända. Då tillför en verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus att 
antalet individer beroende av ambulanshelikopter minskar med 420 000, 
medan motsvarande värde för Universitetssjukhuset Örebro är att 
helikopterberoendet minskar med 500 000 individer, en skillnad om 80 000 
individer till Universitetssjukhuset Örebros fördel.  
 
Den relativa betydelsen av en verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebros 
ökar således påtagligt om den relevanta tidsgränsen bedöms vara två istället 
för tre timmar. När tidsgränsen sätts till tre timmar är det ett stort antal 
individer som är beroende av transport med ambulanshelikopter om det inte 
finns någon verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus, men relativt få 
individer är beroende av helikopter om det inte finns någon verksamhet vid 
Universitetssjukhuset Örebro. När tidsgränsen istället sätts till två timmar 
ökar antalet individer som är beroende av helikopter markant om det inte 
finns någon verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro, medan 
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skillnaden, i jämförelse med när gränsen sätts till tre timmar, inte är så stor 
beroende på om det finns en verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus.      
 
Antalet flygtimmar och kostnaderna för dessa ökar också påtagligt om 
gränsen sätts till två timmar. Den besparing som uppkommer av ett minskat 
antal flygtimmar när det finns en verksamhet vid både Universitetssjukhuset 
Örebro och Norrlands universitetssjukhus, i jämförelse med när det inte 
finns någon verksamhet där, uppgår till cirka 30 miljoner kronor både när 
den maximala tidsgränsen för transport är satt till två och till tre timmar. I 
enlighet med att den relativa betydelsen av sjukhusen för att minska antalet 
individer som är beroende av helikoptertransport ändras när tidsgränsen 
ändras, så skiftar också sjukhusens relativa betydelse avseende antalet 
flygtimmar och kostnaden för dessa som kan frigöras.   
 
En generell slutsats är därmed att både Universitetssjukhuset Örebro och 
Norrlands universitetssjukhus är viktiga i avseende huruvida individer 
behöver transporteras med helikopter eller inte, men att den relativa 
betydelsen dem emellan ändras beroende på vad den maximala 
transporttiden bedöms få uppgå till.   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figur 6. Samtliga regionsjukhus, 
inom tre timmar. 

 

Figur 5. Samtliga regionsjukhus 
förutom Örebro, inom tre timmar. 

 

 

Figur 4. Samtliga regionsjukhus 
förutom Örebro och Norrland, inom tre 
timmar. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 9. Samtliga regionsjukhus, 
inom två timmar. 

Figur 8. Samtliga regionsjukhus 
förutom Örebro, inom två timmar. 

Figur 7. Samtliga regionsjukhus 
förutom Örebro och Norrland, 
inom två timmar. 

 



 

 

5 Hälsoekonomisk utvärdering 

I detta kapitel presenteras de uppdaterade och utökade 
kostnadseffektivitetsanalyserna samt resultaten av 
budgetpåverkansanalysen. Avseende kostnadseffektivitetsanalysen så är det 
värt att notera att analysen och resultaten från den första delen av 
kunskapsunderlaget om trombektomi inte på något vis beaktar effekten av 
att trombektomi, liksom intravenös trombolys, minskar i effektivitet med 
tiden. Ju tidigare efter symptomdebut som trombektomi utförs desto större 
är chansen att behandlingen blir framgångsrik. Enligt en aktuell analys 
minskar effekten av trombektomi med tio procent per timmes fördröjning 
[56] och en studie om intravenös trombolys konkluderade att varje fördröjd 
minut till behandlingsinitiering i genomsnitt kostade 1,8 sjukdomsfria dagar 
[60]. Istället utgår analysen från att om patienterna erhåller behandling 
inom de rekommenderade tidsgränserna så uppnås ett visst resultat. TLV 
gör inte någon vidare analys rörande huruvida det är kostnadseffektivt att 
satsa ytterligare resurser på att patienterna ska komma ännu fortare till 
behandling.  
 
I detta kunskapsunderlag beaktar TLV inte alternativet med 
tilläggskostnader för att ytterligare ambulanshelikoptrar skulle införskaffas 
specifikt för att patienter som kan behandlas med trombektomi alltid ska 
kunna erhålla behandlingen i tid. Ett sådant alternativ skulle visserligen 
kunna bedömas vara relevant men värderingen ligger enligt TLV utanför 
myndighetens uppdrag varför en bedömning av transportbehov och den 
generella nyttan av vägburna ambulanser och ambulanshelikoptrar måste 
sättas i ett större perspektiv. 
 

5.1 Kostnadseffektivitet 

 
I den första delen av kunskapsunderlaget om trombektomi redogjorde TLV 
för kostnadseffektivitetsanalyser och sannolikheten kring att trombektomi 
som tilläggsbehandling vid akut svår ischemisk stroke är ett 
kostnadseffektivt behandlingsalternativ. De huvudsakliga resultaten enligt 
grundscenariot, som reproduceras i Tabell 8, visar att det är ett 
kostnadseffektivt behandlingsalternativ för strokepatienter som är aktuella 
för trombektomi. Kostnaden om 45 000 kronor per vunnen QALY är långt 
under den accepterade betalningsviljan som hittills har förelegat för 
läkemedel i förmånssystemet där svårighetsgraden varit likartad [25] och är 
även på en nivå som klassificeras som låg av Socialstyrelsen i deras 
riktlinjearbete. 
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Tabell 8. Resultat, kostnadseffektivitet (belopp i kronor).  

 Trombektomi Trombolys Skillnad 

Behandlingseffekt    
Levnadsår 8,55 7,31 1,24 
QALY 3,18 1,97 1,21 
    

Totala kostnader     
Grundscenario 782 000 727 400 54 600 

    
Kostnad/ QALY   45 000 
    

 
 
Den hälsoekonomiska utvärderingen har i detta kunskapsunderlag utökats 
och kompletterats med fyra känslighetsanalyser. Två av dessa är formella i 
sin i utformning och leder till en omräkning av kostnadseffektkvoten. På 
detta vis har dels andra vård- och omsorgskostnader beaktats, dels har 
tillkommande kostnader för transporter med ambulanshelikopter 
inkluderats. I tillägg till detta förs även resonemang om vad effekten skulle 
bli om värdet av en ökad produktivitet på grund av högre återgång i arbete 
skulle inkluderas samt vad minskade kostnader för informell vård och 
anhörigas arbete skulle innebära. De två senare har inte kvantifierats då 
resultaten otvetydigt drar resultaten åt ett och samma håll vilket innebär att 
kostnadseffektiviteten av trombektomi stärks. Resultaten sammanfattas i 
Tabell 9 och tydliggör att trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös 
trombolys är kostnadseffektivt, eller till och med kostnadsbesparande, 
oavsett scenario.      
 
 
Tabell 9. Kostnadseffektivitet, kompletterande resultat (belopp i kronor). 

 Trombektomi Trombolys Kostnad/QALY 

Tillkommande helikopterkostnader    

Alternativ 1 + 21 000  62 000 
    
    
Alternativ 2 +42 000  80 000 
    
    
Alternativ 3 + 1 800  46 600 
    

Alternativa vårdkostnader    Skillnad 

Från trombektomirapport 1 1 757 735 2047442 -289 708 

Nya vårdkostnader 1 695 425 2 105 730 -410 305 
    
Beaktande av återgång i arbete Stärker resultaten, blir således mer kostnadseffektivt 

    
Beaktande av informell vård Stärker resultaten, blir således mer kostnadseffektivt 
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5.1.1 Ny analys av vård- och omsorgskostnader 
 
I den första delen av kunskapsunderlaget om trombektomi redogjordes för 
ett grundscenario där vård- och omsorgskostnaderna för år 2 och framåt 
uppgick till 40 600 kronor per år för patienter som hade mRS 0 – 3, och 
103 900 kronor per år för patienter med mRS 4 – 5. Detta gav, tillsammans 
med övriga antaganden, ett resultat på 45 000 kronor per vunnen QALY. 
TLV konstaterade dock att det kunde föreligga goda skäl att anta att dessa 
vård- och omsorgskostnader var väl lågt satta och att kostnaderna 
underskattade behovet av hemtjänststöd och särskilt boende för 
patientgruppen.  
 
I en känslighetsanalys redogjorde därför ett scenario med avsevärt högre 
kostnader för vård- och omsorg år 2 och framåt. Med utgångspunkt i svensk 
data för särskilt boende valdes kostnader för de olika mRS-tillstånden enligt 
följande; mRS 0-3 (53 000 kronor), mRS 4 (365 000 kronor) och mRS 5 
(600 000 kronor) [61]. Den känslighetsanalysen gav ett resultat som visade 
en kostnadsbesparing om 289 000 kronor när patienten vann 1,24 QALY 
eller 1,21 vunna levnadsår (LYG). I termer av kostnad per QALY visade 
således resultatet en besparing om 239 000 kronor per vunnen QALY.    
 
Sedan den första delen av kunskapsunderlaget om trombektomi 
publicerades hösten år 2015 så har en HTA-rapport tagits fram på uppdrag 
av Region Skåne som underlag inför regionens beslutsfattande om en 
eventuell utökning av trombektomiverksamheten där [54]. Analysen har en 
lokal kontext och utgår även i övrigt från vissa andra antaganden än vad TLV 
gör i detta kunskapsunderlag. Exempelvis har den antagit vård och 
omsorgskostnader som är högre än de som TLV:s grundscenario byggde på 
och som i stor utsträckning är likartade de som TLV nu använder i 
känslighetsanalysen för vård och omsorgskostnader nedan. Huvudresultaten 
från analysen visar en kostnadsbesparing om 413 000 kronor när patienten 
vann 1,29 QALY. I termer av kostnad per QALY visade således resultatet på 
en besparing om 320 000 kronor per vunnen QALY.     
 
I detta kunskapsunderlag har TLV valt att genomföra ytterligare en 
känslighetsanalys för vård- och omsorgskostnader år 2 och framåt. Det finns 
flera skäl till ytterligare analys, bland annat kan en ytterligare uppdelning av 
kostnaderna över mRS-stadierna ge ett mer pålitligt resultat i jämförelse 
med när de aggregeras över flera. Vidare har TLV nu tillgång till andra 
skattningar avseende andelen patienter per mRS-stadie som är i behov av 
särskilt boende. TLV gör antagandet i den nya känslighetsanalysen att 86 
procent av patienterna med mRS 5, och 31 procent av de med mRS 4, har en 
plats på särskilt boende [62]. Det kan relateras till aktuella siffror från 
SVEUS som visar att 13 procent av patienterna, oavsett mRS-nivå, flyttat till 
särskilt boende under det första året efter att ha drabbats av stroke [63]. 
Andelen i särskilt boende under första året uppgick till 14 procent, en andel 
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som inte ändrades till andra året efter stroke. Baserat på data från SKL är 
kostnaden för särskilt boende satt till 606 000 kronor per år [61].  
 
De individer som efter en stroke inte har en plats på särskilt boende utan 
skrivs ut till eget hem har ofta ett utökat behov av hemtjänst jämfört med 
individer i motsvarande åldersgrupp som inte drabbats av en stroke. TLV har 
inte identifierat någon källa som presenterar sambandet mellan efterfrågade 
hemtjänsttimmar och graden av funktionsnedsättning i termer av mRS. I 
ovan refererade rapport som SVEUS nyligen presenterat finns dock 
information om det hemtjänststöd som gruppen strokepatienter som helhet 
beviljats. Av de individer som före stroke inte hade någon hemtjänst har 38 
procent under det första året efter stroke beviljats någon grad av hemtjänst. I 
genomsnitt ökade antalet beviljade timmar med 120 timmer per år, till 151 
timmar per år. Under det andra året efter stroke mer än fördubblades antalet 
beviljade timmar till 397 timmar [63]. Av den studerade populationen hade 
58 procent respektive 41 procent en mRS 0-2 vid tre respektive tolv 
månaders uppföljning [62]. Då individer på sådana mRS-nivåer har en 
huvudsakligen god oberoendestatus är det rimligt att anta att huvuddelen av 
de beviljade timmarna beviljats individer på högre mRS-nivåer. Utifrån detta 
är det inte en orimlig skattning att antalet ökade hemtjänsttimmar per 
individ och mRS-stadie, från mRS 0 till mRS 5, uppgår till 0, 0, 60, 365, 730 
respektive 1 460 timmar per år [62].  
 
Resultatet av känslighetsanalysen är att den samhällsekonomiska 
besparingen ökar till 410 000 kronor per individ, när individen vinner 1,21 
QALY och 1,24 LYG.  
 

5.1.2 Tillkommande kostnader för helikoptertransport 

 
Kostnadseffektivitetsanalysen den första delen av kunskapsunderlaget om 
trombektomi inkluderade inte de kostnader som uppkommer innan dess att 
patienten ankommer akutmottagningen, primärt transportkostnader för 
ambulans eller ambulanshelikopter. Då analysen rörde trombektomi som 
tilläggsbehandling vid akut svår ischemisk stroke så är det ett rimligt 
antagande då transportkostnaden uppkommer oavsett om patienten 
sedermera behandlas med trombektomi eller inte.  
 
Trombektomiverksamheten i Sverige är dock fokuserad till regionsjukhusen 
vilket innebär att andra krav på transporter ställs än vad som är fallet när 
behandling endast sker med intravenös trombolys vilket är en behandling 
som är relativt väl utspridd i Sverige. Detta innebär att en relevant 
frågeställning är vad tilläggskostnaden för att transportera individer med 
ambulanshelikopter, om det tar för lång tid med vägburen ambulans, har för 
effekt på kostnadseffektiviteten.  
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Detta innebär att det nya grundantagandet är som följande. Antingen når en 
patient som är aktuell för trombektomi ett trombektomicentra med vägburen 
ambulans inom den tidsgräns som krävs för att uppnå ett visst resultat, eller 
så krävs i någon del en helikoptertransport för att patienten ska komma till 
ett trombektomicentra inom de givna tidsgränserna så att samma 
vårdresultat kan uppnås. Skillnaden mellan beräkningarna är således endast 
skillnaden i transportkostnaden mellan vägburen ambulans och 
ambulanshelikopter. Konceptet tydliggörs i Figur 10. 
Kostnadseffektivitetsanalysen jämför intravenös trombolys mot intravenös 
trombolys i kombination med trombektomi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Jämförelsealternativ med avseende på transport. 

 
Analysen kan genomföras utifrån två perspektiv. Det ena alternativet är att 
utgå från ett marginalkostnadsperspektiv och beakta kostnaden för 
helikoptertransporter i de fall den är nödvändig. Det perspektivet svarar på 
frågeställningen om huruvida det är försvarbart från ett 
kostnadseffektivitetsperspektiv att transportera patienter med 
ambulanshelikopter, om så skulle behövas, givet att trombektomi när 
patienterna transporteras med vägburen ambulans bedöms vara 
kostnadseffektiv.  
 
Det andra alternativet är att bedöma transport med ambulanshelikopter som 
en del av den normala vårdprocessen där det föreligger en viss variation i 
vilka åtgärder, och därmed kostnader, som uppkommer på individnivå. 
Detta sätter insatsen och kostnaderna på gruppnivå för hela populationen 
och svarar därmed på frågan om trombektomi vid akut svår ischemisk stroke 
generellt är att anse vara kostnadseffektiv trots att vissa patienter kommer 

Analys 2 

Analys 1 

Trombolys 

Trombolys  Ambulanshelikopter  Trombektomi 

Trombolys  Vägburen ambulans  Trombektomi 
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att behöva transporteras med ambulanshelikopter för att tidsgränsen ska 
kunna hållas. 
 
Vad gäller det första perspektivet utgår TLV från de resultat som presenteras 
i Tabell 6 och Tabell 7. I tabellerna visas flygkostnaden och antal stroke med 
NIHSS-poäng på åtminstone sex poäng som den andel av befolkningen som 
är beroende av helikoptertransporter kommer att drabbas av. Beräkningarna 
är genomförda givet antaganden om var i Sverige det finns fungerande 
trombektomiverksamhet och betingade att den maximala totala 
transporttiden sätts till två respektive tre timmar. Utifrån detta går det att 
beräkna den genomsnittliga flygkostnaden per strokedrabbad patient med 
NIHSS-poäng på åtminstone sex poäng i respektive scenario, dock kommer 
inte samtliga patienter därefter att erhålla trombektomi.   
 
Beräknat på detta sätt varierar den genomsnittliga flygkostnaden mellan 
21 000 kronor och 42 000 kronor per patient. Dessa kostnader kan sedan 
läggas till kostnadseffektivitetsberäkningarna för att ta fram nya 
kostnadseffektivitetskvoter där marginalkostnadsansatsen enligt ovan 
beaktas. När dessa kostnader läggs till blir kostnaden per QALY 62 000 
kronor respektive 80 000 kronor. Om inte huvudscenariot från den första 
delen av kunskapsunderlaget om trombektomi tillämpas, utan någon av 
känslighetsanalyserna där vård och omsorgskostnaderna satts högre, så 
kommer istället en kostnadsbesparing att ske även när 
helikopterkostnaderna inkluderas i beräkningarna. 
 
I den alternativa ansatsen bedöms transporten med ambulanshelikopter vara 
en del av den normala vårdprocessen där det föreligger en viss variation i 
vilka åtgärder, och därmed kostnader, som uppkommer på individnivå. 
Detta sätter insatsen och kostnaderna på gruppnivå för hela den relevanta 
populationen. Populationen kan avgränsas på olika vis men en utgångspunkt 
är att använda det totala antalet stroke per år som sker i Sverige, det vill säga 
cirka 23 600. Med den ansatsen har helikoptertransportkostnaderna en 
försumbar effekt på kostnadseffektkvoten. Om den högsta flygkostnaden 
från Tabell 6 och Tabell 7 slås ut över samtliga stroke så innebär det en 
kostnadsökning om 1 800 kronor per stroke och kostnaden per QALY, 
baserat på grundscenariot, ökar till 46 600 kronor.  
 

5.1.3 Kostnader för anhörigas vårdande och ändrat 
arbetsmarknadsdeltagande 

 
Analyserna ovan har inte beaktat två effekter som ofta ingår i 
kostnadseffektivitetsanalysen i en hälsoekonomisk analys som har ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Det gäller dels effekterna som behandling 
av stroke har på patienters möjlighet att återgå i arbete, och dels effekterna 
av detsamma på den tid som anhöriga och andra informella vårdare lägger 
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på att vårda en individ som drabbats av stroke. Att inkludera dessa effekter 
kan tillföra relevant information, bland annat för att lyfta upp betydelsen för 
anhöriga av en effektiv behandling. TLV har övervägt att estimera och 
inkludera dessa effekter i kostnadseffektivitetsanalysen på ett formellt vis 
men avstått att göra så.  
 
Skälet att inte göra detta är att TLV bedömer att insatsen för att göra 
analysen inte står i proportionen till den förbättring av resultaten som skulle 
ske därav. Resultaten från kostnadseffektivitetsanalysen visar att 
trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys med hög 
säkerhet är en kostnadseffektiv eller, enligt vissa känslighetsanalyser, till och 
med kostnadsbesparande intervention. Ett inkluderande av kostnader för 
anhörigas vårdande och ändrat arbetsmarknadsdeltagande skulle endast 
stärka dessa resultat.  
 
Då trombektomi är en kliniskt effektiv behandling som leder till att 
patienterna i genomsnitt får en högre funktionell förmåga än om patienterna 
inte skulle erhålla behandlingen så är det fullt möjligt att en andel av dessa 
patienter, som är i arbetsför ålder, åtminstone till viss del kan återgå i arbete. 
Den direkta effekten av detta är att kostnadseffektivitetskvoten sjunker och 
att behandlingen därmed blir mer kostnadseffektiv. Enligt TLV:s riktlinjer 
för hur kostnader för att inte kunna arbeta bör beräknas uppgår 
produktionsvärdet som skapas av en genomsnittlig individ i arbetsför ålder 
till cirka 341 000 kronor per år. Eftersom skillnaden i de totala kostnaderna 
mellan armarna i kostnadseffektivitetsanalysens grundscenario endast 
uppgår till 54 600 kronor innebär det även att små förändringar i 
arbetskraftsdeltagande har en effekt på kostnadseffektivitetskvoten. 
 
Samma resonemang gäller kostnader för informell vård. Goda 
behandlingsresultat leder till att den tid som närstående behöver lägga på att 
vårda sina närstående, eller i allmänhet finnas tillgängliga för sina 
närstående vid behov, utöver vad som skulle vara fallet annars kommer att 
kunna minskas. Denna tid ska också tillsättas ett värde och speciellt när en 
behandling avser en äldre population så kan den vara betydelsefull. Det är 
väl studerat, framförallt på kort sikt men även till viss del på längre sikt, att 
närstående lägger ner mycket tid på att vårda, ge praktiskt stöd, övervaka 
och vara tillgängliga för sina respektive som har drabbats av en stroke [64-
68]. Även på längre sikt, upp till sju år, så förefaller det som om betydande 
tid avsätts för att vårda närstående. Enligt en studie avsätter en närstående i 
genomsnitt cirka 3 timmar och 30 minuter per dygn för direkt praktiskt stöd 
och drygt sju timmar per dygn av att vara tillgängliga för sina respektive. 
Detta gäller om individen definierats som beroende av stöd på grund av sin 
stroke. Om individen definierats som oberoende var motsvarande tid cirka 
15 minuter respektive 3o minuter per dag [69].  
 
Om åtminstone den tid som avsätts av de närstående för praktiskt stöd och 
vård skulle värdesättas enligt TLV:s riktlinjer för hur förlorad fritid bör 
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beräknas, det vill säga med cirka 50 kronor per timme så är det uppenbart 
att de totala aggregerade kostnaderna för informell vård av strokedrabbade i 
Sverige är avsevärd. Det innebär att de förbättrade vårdresultatet i termer av 
den mindre funktionsnedsättning som uppkommer när där för lämpade 
patienter behandlas med trombektomi kan ha en tydligt positiv effekt på 
kostnadseffektiviteten om även informell vård inkluderas.   
 

5.2 Budgetpåverkan 
 

Utvärderingen av kostnadseffektiviteten, som beskrivs i den första delen av 
kunskapsunderlaget om trombektomi och som nu utvecklats vidare med 
ytterligare känslighetsanalyser, jämför hälsovinsten av trombektomi som 
tilläggsbehandling till intravenös trombolys med den totala kostnaden per 
individ. Detta görs över patienternas resterande livslängd och oavsett vilken 
sektor kostnaderna faller på.  
 
En beräkning av kostnadseffektivitet säger därmed i sig ingenting om vilka 
möjligheter som finns att finansiera en ny behandling. Inför ett införande av 
en ny behandling eller en utökning av antal vårdplatser är det relevant att 
veta hur statens, landstingens och kommunernas budget kommer att 
påverkas, på såväl kort som lång sikt.    
 
TLV har utfört en enklare budgetpåverkansanalys. Beräkningen baseras på 
antalet förväntade trombektomier som kommer att utföras ett visst år. Då 
regionsjukhusen i nuläget bygger ut och utökar sin verksamhet finns det en 
påtaglig osäkerhet i hur många trombektomier som kommer att utföras per 
år inom en snar framtid. Likaså är det fullt tänkbart att antalet 
strokedrabbade individer som är aktuella för trombektomi skulle kunna 
komma att öka genom en större medvetenhet hos befolkningen om hur 
symptom på stroke identifieras. TLV redogör för tre scenarier över hur 
många trombektomier som kan komma att utföras per år. TLV:s 
utgångspunkt är 500 trombektomier per år, och utifrån den nuvarande 
utvecklingen är det ett antal som högst sannolikt kommer att utföras per år 
inom en snar framtid. Därutöver presenteras scenarier för 1 000 och 2 000 
utförda trombektomier per år. Enligt TLV är det är en rimlig förväntan att 1 
000 trombektomier per år kan nås inom några år medan 2 000 är en 
möjlighet på längre sikt men det antalet kräver sannolikt ytterligare insatser 
för att få fler patienter till vården i tid.  
 
Resultaten är baserade på de kostnader som presenterats som TLV:s 
huvudscenario i den första delen av kunskapsunderlaget om trombektomi 
och som återreproducerats i kapitel 5.1. Det innebär att resultaten avspeglar 
det scenario där trombektomi är kostnadseffektivt men inte 
kostnadsbesparande. Samtliga kostnader är diskonterade med tre procent 
och utgår från ett livstidsperspektiv. Med utgångspunkt i 500 trombektomier 
per år, för vilket resultaten även visas i Tabell 10, kan de nuvärdesberäknade 
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resultaten av analysen sammanfattas enligt följande. Det avser de totala 
framtida nuvärdesberäknade kostnaderna, netto jämfört med annan 
behandling, av 500 trombektomier som utförs under ett år.  
 

 För landstingen innebär 500 trombektomier under ett år en kostnad om 
36,6 miljoner kronor. Huvuddelen av dessa kostnader är direkt 
hänförliga till själva stroketillfället och innefattar kostnader för akutvård 
av stroke, trombektomi och andra vårdkontakter.  

 För kommunsektorn innebär 500 trombektomier under ett år en 
besparing om 9,6 miljoner kronor. Dessa inbesparade kostnader är 
hänförliga till ett minskat behov av social service och kommunal 
omvårdnad, såsom hemtjänst och platser i särskilt boende.  

 Nettokostnaden för landstingen och kommunerna att utföra 500 
trombektomier är därmed 27,3 miljoner kronor. 

 
 
 
Tabell 10. Budgetpåverkan med nuvärdesberäknade budgetkostnader. 

Antal trombektomier Kostnader (Kronor) 

 Kommun  Landsting  Alla 

500 trombektomier -9 257 092  36 570 648  27 313 556 

1000 trombektomier -18 514 183  73 141 296  54 627 113 

2000 trombektomier -37 028 366  146 282 592  109 254 225 

 
 
 
I Figur 11 visas resultaten grafiskt för ett möjligt framtida scenario där 2 000 
trombektomier utförs under ett år. Förutsättningarna är de samma som ovan 
vilket bland annat innebär att resultatet utgår från att trombektomi är 
kostnadseffektivt men innebär en nettokostnad. Staplarna visar den årliga 
inkrementella kostnaden, medan den heldragna linjen visar de kumulativa 
kostnaderna över tid.   
 
Som tydliggörs i figuren är besparingen påtaglig de första åren efter att en 
trombektomi utförts för att sedan avta och sedermera övergå i positiva 
kostnader efter cirka åtta år. 
 
I beräkningarna har vissa kostnader som har betydelse för nivån på 
budgetpåverkan inte inkluderats. I dagsläget byggs trombektomikapaciteten 
ut i Sverige vilket innebär att kostnader för tillkommande fysiska resurser på 
sjukhus och för att utbilda personal att kunna arbeta med att utföra 
trombektomier bör tas med, men dessa kostnader har dock inte inkluderats.  
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Figur 11. Budgetkostnader, netto jämfört med annan behandling, över tid 
för 2000 trombektomier som utförs under 1 år. Staplar avser årlig kostnad, 
heldragen linje kumulativa kostnader. 

 
 
Minskade kostnader som uppkommer på grund av att fler strokedrabbade 
individer kan återgå i arbete har inte heller inkluderats i beräkningen och 
dessa kostnader har inte heller inkluderats i kostnadseffektivitetsanalysen. 
Det är dock uppenbart att inkluderande av dessa hade sänkt 
budgetkostnaden för både kommunal och statlig nivå.   
 
De ytterligare transportkostnader som uppkommer på grund av att 
möjligheten att utföra trombektomier skapas är inte inkluderade i 
budgetpåverkansanalysen. Dessa kostnader består dels av vägburen 
ambulans från akutmottagning till regionsjukhus där trombektomi kan 
utföras, och avser därmed transporter som annars inte hade genomförts om 
möjlighet till trombektomi inte hade skapats. Kostnaderna består även på 
motsvarande vis av kostnader för transport med ambulanshelikopter som 
annars inte hade uppkommit enligt de olika alternativen som presenteras i 
transporttidsanalysen.  
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6 Juridiska, etiska och miljöaspekter  

6.1 Vård på lika villkor 

 
Utgångspunkten för svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård 
på lika villkor för hela befolkningen. I 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), HSL, fastställs detta och att vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet samt att 
den som har det störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården. Alla människors lika värde och principen att en större del av vårdens 
resurser ska gå till de mest behövande kommer även till uttryck i den etiska 
plattformen, se kapitel 1.2.1. 
 
Hälso- och sjukvården ska enligt 2 a § HSL bedrivas så att den uppfyller 
kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den ska vara av god 
kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 
vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen och tillgodose patientens behov av kontinuitet och 
säkerhet i vården. 
 
Innebörden av lika villkor är enligt Hälso- och sjukvårdsutredningen [70] att 
alla som bor i Sverige i princip ska ha samma möjlighet att vid behov få 
tillgång till hälso- och sjukvård och att det enbart är vårdbehoven som ska 
avgöra insatsernas omfattning och karaktär. Vidare framgår att samhället 
måste undanröja hinder som bland annat kan vara ekonomiska, sociala, 
språkliga eller geografiska för att den enskilde ska få del av vården. Då lika 
villkor innebär att vårdresurserna ska vara rättvist fördelade över Sverige 
förutsätts solidaritet mellan sjukvårdshuvudmännen gällande ekonomi och 
fördelning av personalresurser [71]. 
 
Av 2 h § HSL framgår att innan dess att en ny diagnos- eller 
behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet 
börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden 
har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. 
 
Då Sverige har en ojämnt fördelad befolkning rent geografiskt och då 
trombektomi endast utförs på vissa sjukhus kan det diskuteras huruvida 
tillgången till trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys 
är jämlik och om långsiktiga etiska konsekvenser föreligger.  
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6.2 Etiskt resonemang 

 
Utöver den etiska plattformen finns även en checklista som kan användas 
som utgångspunkt för att föra ett etiskt resonemang[72, 73]. Checklistan 
innefattar olika aspekter relaterade till den medicintekniska metodens effekt 
på hälsa och om dessa effekter är förenliga med etiska värden utifrån ett 
patientperspektiv. TLV använder här de mest relevanta aspekterna i 
checklistan som ett stöd för den etiska analysen. 
 
Den goda effekten av trombektomi förutsätter att patienten erhåller 
behandlingen inom en viss tid efter en inträffad stroke. Tidsaspekten ställer 
därmed höga krav på att patienten relativt snabbt ges tillgång till 
behandlingen för att kunna tillgodogöra sig effekten. För detta krävs både 
kompetent personal, tillräcklig bemanning samt en viss typ av infrastruktur. 
I de delar av landet där dessa saker finns tillgängliga skulle sannolikt 
trombektomi kunna komma aktuella patienter till gagn. Att det inte finns 
tillgängligt i hela landet skulle kunna medföra en risk för icke jämlik tillgång 
på interventionen. Det måste dock beaktas att oavsett var i landet patienten 
är bosatt eller befinner sig är det i första hand patienten, eller någon annan, 
som inom en viss tid efter symptomdebut måste slå larm. Patienter som 
drabbats av svår stroke har ofta svårigheter att tala och förstå tal vilket för 
med sig svårigheter för patienten att själv fatta eller vara delaktig i 
informerade och relevanta beslut. En stor utmaning i detta utgörs således av 
att anhöriga eller någon annan individ i närheten ska kunna fatta beslut åt 
patienten. När en patient eller någon annan larmat om tillståndet krävs 
sedan både rätt kompetens, tillräcklig bemanning samt en viss infrastruktur 
för att patienten ska erhålla behandling så snabbt som möjligt.   
 
Eftersom trombektomi inte utförs på alla sjukhus så blir snabba 
sjuktransporter centrala. Om sjuktransporten, vägburen ambulanstransport 
eller ambulanshelikopter där det på grund av avstånd behövs, därtill skulle 
vara läkarbemannad skulle rimligen behandlingen/diagnosticering kunna 
påbörjas omedelbart och patienten kunde transporteras direkt till rätt 
vårdnivå för vidare behandling. Detta skulle spara mycket tid istället för att 
patienten i sitt akuta sjukdomstillstånd körs till en akutmottagning för ett 
första omhändertagande och därefter transporteras vidare till ett annat 
sjukhus för specifik behandling (jämför [74]). Det är visserligen samhällets 
ansvar att undanröja hinder så som exempelvis geografiska, för att den 
enskilde att få del av vården och även om en total utjämning i termer av lika 
tillgång av vård aldrig kommer att vara möjlig så måste det ändå vara en 
ambition att undanröja dessa hinder. Det behöver också utbildas personal 
som kan diagnostisera och utföra ingreppet och de enheter som tar om hand 
strokepatienter bör rimligen vara bemannade dygnet runt.  
 
Tills dess att det finns en infrastruktur som helt motsvarar behovet eller att 
trombektomi utförs vid fler sjukhus så tar det rimligen en viss tid i anspråk 
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för patienten att få behandling. Detta innebär att ett antal patienter med 
stroke inte kommer att komma fram i tid för att kunna tillgodogöra sig 
effekten av trombektomi. På sikt skulle detta kunna leda till en ökad 
ojämlikhet i termer av hälsa mellan områden med välfungerande 
infrastruktur i närheten av sjukhus där trombektomi utförs och glesbygden.  
 
Stroke kan leda till långvariga och svåra funktionsnedsättningar och i värsta 
fall dödsfall. Stroke som tillstånd har därmed relativt hög svårighetsgrad. Då 
intravenös trombolys visat sig mindre effektiv vid blodproppar i hjärnans 
större kärl kommer trombektomi framförallt att utföras på de patienter som 
har mest att vinna på behandlingen. Patienter som behöver trombektomi har 
sannolikt därför större behov än de som endast behöver intravenös 
trombolys och behovsprincipen föreskriver således att dessa patienter bör 
ges prioritet. Utifrån behovsprincipen utgör detta alltså ett etiskt skäl för ett 
ökat införande av trombektomi.  
 
Trombektomi är en mer invasiv behandling än intravenös trombolys. 
Trombektomi innebär därför ett större intrång på patientens fysiska 
integritet (i jämförelse med endast intravenös trombolys). Eftersom gränsen 
för en persons fysiska integritet bäst sätts av patienten själv och 
strokepatienter kan ha svårt att kommunicera sin syn på saken så bör vården 
hantera sådana fall med försiktighet. Det bör dock beaktas att även om en 
ökad användning av trombektomi riskerar att göra intrång på patientens 
fysiska integritet så riskerar en minskad användning att göra intrång på 
såväl anhörigas som patienters personliga integritet [72, 73]. Detta genom 
att en minskad användning av trombektomi sannolikt leder till att fler 
individer som drabbats av stroke inte kan klara sig själva. Att patienter inte 
kan klara sig själva leder i sin tur till att många hjälpmedel kan behövas i 
hemmet vilket kan påverka både patientens och anhörigas personliga 
integritet.  
 
Om man skulle utgå ifrån att trombektomi idag är en säker och 
minimalinvasiv behandling som oftast kan utföras med endast lokalanestesi 
skulle den etiska frågeställningen istället kunna vara vilka patienter som ska 
undantas möjligheten till trombektomi, det vill säga vilka patienter som 
skulle kunna behandlas med trombektomi men som ändå inte ska behandlas 
med metoden. Då TLV bedömer att situationen ännu inte är sådan har 
frågeställningen inte utretts ytterligare.  
 
Sammanfattningsvis är målen med den svenska hälso- och sjukvården en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, att vården ska ges 
med respekt för alla människors lika värde och att den som har det största 
behov av hälso-och sjukvård ska ges företräde till vården. Även om det är 
patienten själv, eller någon annan i närheten, som inom en viss tid måste slå 
larm är det samhällets ansvar att tillse att de individer som är i störst behov 
erhåller rätt behandling i rätt tid, att det finns utbildad personal tillgänglig 
och att individer som i akut sjukdomstillstånd kommer till sjukhusets 
akutmottagning snabbt kan tas om hand, diagnosticeras och transporteras 
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vidare till andra sjukhus för vidare behandling. Detta oavsett var i landet 
individen bor eller befinner sig.  

6.3 Miljöaspekter 

Olika typer av sjuktransporter leder till olika nivåer av miljöbelastning per 
transporterad patientkilometer. En utryckning med vägburen ambulans är 
exempelvis mindre miljöbelastande än en ambulanshelikopterutryckning, 
givet att de färdas ett likartat avstånd. Oavsett transportslag så ökar 
naturligtvis även påverkan med hur lång transporten är. Det är även 
rimligtvis så att om en sjukvårdstransport innebär stopp så kommer detta att 
resultera i en högre miljöpåverkan. Att en helikopter behöver stanna vid flera 
sjukhus har även det större miljöbelastning än om en ambulans gör 
detsamma. 
 
Den eventuella direkta miljöpåverkan som sker på grund av transporter av 
svårt sjuka patienter som transporteras akut till sjukhus måste dock ställas i 
relation till vad resultatet av en effektiv sjukvårdstransport är. Avseende 
akuta transporter efter stroke så är resultatet att människoliv sparas och en 
avsevärd hälsovinst uppnås. Det är en rimlig bedömning att anta att 
samhället anser att den miljöpåverkan som uppstår till följd av 
sjukvårdstransporter är i högsta grad rimlig i jämförelse med alternativet.  
Det förefaller även vara självklart, utan vidare analys, att det i samhället som 
helhet förekommer transporter där marginalnyttan per enhet 
miljöbelastning är avsevärt lägre än marginalnyttan per enhet 
miljöbelastning vid akuta sjukvårdstransporter. Det innebär att de senare 
rimligen bör prioriteras och låtas utföra sin verksamhet om det skulle 
bedömas att den samlade miljöbelastningen från transportverksamhet bör 
minska eller inte tillåtas öka.  
 
Trots detta är det viktigt att samhället gör sitt bästa att minska den 
eventuella miljöpåverkan som sjukvårdstransporter har genom att till 
exempel använda miljövänliga transportmedel och att hålla 
transportkedjorna så effektiva som möjligt. 
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7 Utvärdering och uppföljning 

7.1 Befintliga register 

 
En av förutsättningarna för att kunna utvärdera och följa upp trombektomi 
är tillgången till register. Det finns i dagsläget tre register, Riksstroke, EVAS 
och SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke).  
 
Riksstroke är ett nationellt kvalitetsregister. EVAS-registret är ett nationellt 
kvalitetsregister. Registren har dock något olika syften. I Riksstroke deltar 
samtliga akutsjukhus och registret är ett av strokevårdens verktyg för 
verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring och hjärninfarkt, 
hjärnblödning samt TIA registreras. I EVAS–registret är syftet att samla in 
data om proceduren, resultaten av proceduren samt eventuella 
komplikationer. Samtliga trombektomicentra deltar i EVAS. Registret har 
presenterat sin första årsrapport [27] som redovisar data från behandlingar 
utförda från och med den 1 juli år 2013 till och med den 31 december år 
2014. Registret förväntas bli värdefullt för att följa behandlingseffekten i 
patientgruppen. SITS är ett internationellt forskningsregister vid Karolinska 
Institutet där endovaskulära behandlingar vid stroke registreras men alla 
centra registrerar inte i SITS i dagsläget.  
 
De tre registren har således delvis olika användningsområden men de får 
också anses komplettera varandra. Det kan dock vara av vikt att se över hur 
sjukvården kan undvika dubbelregistrering i dessa register för att göra 
handläggningen mer rationell samtidigt som det bör föras en diskussion, till 
exempel inom programrådet för stroke, hur dessa register på bästa sätt 
utvecklas framöver. Det finns redan ett pågående utvecklingsarbete på detta 
område. EVAS-registret planeras till exempel att samköras med Riksstroke 
för att minska behovet av extra registreringar. Likaså saknades variabeln 
mRS i samma register vilket är det effektmått som används i de fem 
studierna som ligger till grund för denna hälsoekonomiska utvärdering. 
 

7.2 Modelleringsresultaten behöver bekräftas  

 
I detta kunskapsunderlag har TLV utvärderat hur stor andel av patienterna 
som har en teoretisk möjlighet att nå sjukvården och kunna behandlas med 
trombektomi inom de tidsramar som finns för behandlingen. 
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Då det är fråga om ett teoretiskt scenario där en modellering har genomförts 
innebär det givetvis att verkligheten kan se annorlunda ut. Det är till 
exempel inte nödvändigtvis så att det alltid finns en helikopter tillgänglig när 
ett strokelarm inkommer. Ambulanstransporter kan också bli problematiska 
för det fall det är många högprioriterade larm samtidigt. Den här typen av 
faktorer har därmed inte inkluderas i analysen. Det är därför av vikt att följa 
hur väl dagens system med helikopter respektive ambulans fungerar när det 
gäller att få patienter med stroke i tid till sjukhus för att kunna genomföra en 
trombektomi samt att successivt optimera transportvägarna. Dessa data 
samlas in i Riksstroke och genom detta kan registret användas i 
uppföljningssyfte. 
 

7.3 Den luftburna ambulanssjukvården i Sverige 
behöver utvecklas 

 
Av ett betänkande från Helikopterutredningen från år 2008 framgår att det 
finns helikopterverksamheter i Sverige inom flera olika områden såsom 
polis, sjöförsvarsverket och försvarsmakten [75]. Utöver dessa finns det även 
luftburen ambulanssjukvård. I Sverige omfattar luftburen ambulanssjukvård 
olika ambulanshelikoptrar och ambulansflygplan. Som tillägg till detta finns 
även ambulanstransporter med sjöfartsverkets och försvarsmaktens 
helikoptrar och flygplan och det så kallade Svenska nationella 
ambulansflyget (SNAM). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
ansvarar för SNAM, i samarbete med Västerbottens läns landsting som 
ansvarar för bland annat utbildning av personal. Av Helikopterutredningen 
framgick att det saknas central samordning för landstingens 
ambulanshelikoptrar samt att det, vid tidpunkten för utredningen, endast 
fanns sju ambulanshelikoptrar [59].  
 
Utredningen kunde vidare konstatera att vad gällde ambulansflygen förelåg 
det en samordnad upphandling för landstingen i norra Sverige men inte för 
övriga landet. Utredningen föreslog att ett nationellt bolag för luftburen 
ambulanstransport skulle bildas och att bolaget ska samverka med övriga 
statligt ägda helikopterfunktioner för att öka samordningen. Detta delvis för 
att stärka den katastrofmedicinska beredskapen i landet. Utredningen 
föreslog även att det nordiska samarbetet på området skulle öka. 
Utredningen konstaterade vidare att det finns relativt få 
ambulanshelikoptrar i Sverige och att landstingen, tillsammans med staten, 
ska öka tillgängligheten till snabb behandling av patienter med livshotande 
tillstånd.  
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7.3.1 En utredning föreslog en nationell organisation  
 
SKL har efter betänkandet från helikopterutredningen gjort utredningen 
”Vård på vingar” år 2012. I utredningen konstaterade SKL att det saknas ett 
nationellt ambulanshelikoptersystem och att det istället enbart finns olika 
regionala system. Detta beror på att den ambulanshelikopterverksamhet som 
fanns då hade upphandlats på olika sätt med stora skillnader som följd. 
Exempelvis används olika helikoptertyper i princip samtliga helikopterbaser. 
Det faktum att det saknades ett nationellt helhetsgrepp gällande 
ambulanshelikopterverksamheten ledde bland annat till högre kostnader än 
vad som var nödvändigt samtidigt som det ledde till skiftande nivåer på flyg- 
och patientsäkerheten enligt SKL [59]. 
 
Det saknas enligt SKL även ett övergripande ramverk för att öka 
integrationen av resurserna gällande den luftburna ambulanssjukvården. 
Systemet leder därför enligt SKL till suboptimering och dåligt 
resursutnyttjande. SKL konstaterar vidare att utvecklingen ger nya 
tidskritiska behandlingsmetoder som i ökande grad kommer att kräva 
ambulanstransport. Som exempel på tidskritiska behandlingsmetoder 
nämns ballongsprängning vid hjärtinfarkt (PCI) och trombektomi. 
Samhällets ökande koncentration av högspecialiserad vård tros också 
framöver leda till ett ökat behov av luftburna transporter mellan olika platser 
i landet. Det är viktigt att inte glömma att luftburen ambulanssjukvård är 
betydelsefull vid katastrofer och även av denna anledning måste det finnas 
en välfungerande organisation.  
 
SKL rekommenderar i rapporten att en nationell organisation för 
ambulanshelikoptrar och ambulansflygplan i form av ett aktiebolag ska 
bildas där samtliga landsting ska delta. Aktiebolag ska upphandla ett 
ramavtal, tillhandahålla flygtjänst samt annan tillhörande verksamhet men 
landstingen ska ansvara för personalen ombord på helikoptrarna. SKL 
utredde även hur många ambulanshelikoptrar som var ett rimligt antal i 
Sverige och konstaterade att det är eftersträvansvärt att det finns 12 
helikopterbaser samt tre reservhelikoptrar för att få ett i det närmaste 
rikstäckande ambulanshelikoptersystem. SKL konstaterade samtidigt att 
landstingen antagligen inte var redo för detta åtagande och huvudförslaget 
blev därav ett system med dåvarande befintliga ambulanshelikoptrar, det vill 
säga åtta, samt två reservhelikoptrar.  
 
 
7.3.2 Kommunalförbund för ambulansflyg och ambulanshelikoptrar 

 
En politisk samordningsgrupp har bildats för de landsting som har eller 
kommer att anskaffa en ambulanshelikopter [76]. Samordningsgruppen ska 
följa intentionen i rapporten Vård på vingar. Arbetet är uppdelat i områdena 
ambulansflygplan respektive ambulanshelikoptrar.  
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Gruppens arbete har resulterat i ett samverkansavtal med samtliga landsting 
och regioner kring en gemensam upphandling och koordinering av 
ambulansflygplan. Ett kommunalförbund, Svenskt Ambulansflyg, bildades 
därför. Landstingen skulle utgå från den gemensamma organisation för 
ambulansflyg som har tagits fram för den norra sjukvårdsregionen som 
redan idag samarbetar på detta sätt. Från och med mars år 2018 ska denna 
organisation sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige på uppdrag av 
samtliga landsting och regioner. Samarbetet innebär bland annat att 
landstingen och regionerna gemensamt upphandlar sex ambulansflygplan. 
Upphandlingen pågår och tilldelningsbeslut förväntas komma under år 2016 
[77].  
 
En samordning gällande ambulanshelikoptrar har också påbörjats. Ett 
annat kommunalförbund, Svensk Luftambulans, har etablerats mellan 
Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Västra Götalandsregionen 
samt Landstinget i Uppsala län i början av år 2016 [78]. 
 
 
7.3.3 Nordisk samordning 
 
Det har även skett en viss samordning internationellt efter det att 
utredningen vård på vingar. Ett samarbete har startats mellan Sverige och 
Norge. Ett avtal om gränssamverkande helikoptersjukvård skrevs i januari år 
2014 mellan tio parter, fyra i Norge och sex landsting eller regioner i Sverige: 
Jämtland Härjedalen läns landsting, Dalarnas läns landsting, Värmlands 
läns landsting, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och 
Västra Götalandsregionen. Syftet med avtalet är att de existerande 
ambulanshelikopter- och sjukhusresurserna ska utnyttjas på ett bättre sätt 
och att nationsgränser inte ska förhindra detta [79]. 
 

7.4 Flera initiativ för att förbättra strokevården pågår  

 
För närvarande pågår det således flera initiativ för att förbättra strokevården 
och trombektomivården. Nationella programrådet för stroke på SKL har till 
exempel påbörjat en studie som ska analysera skillnader och likheter mellan 
den akuta strokevården i olika landsting och olika sjukhus [80]. Rådet har 
även identifierat fem framgångsfaktorer som inkluderar en faktor om 
andelen patienter som erhåller trombektomi. Rådets förhoppning är att de 
fem framgångsfaktorerna ska hjälpa till i landstingens förbättringsarbete och 
genom detta leda till en ökad kvalitet i strokevården.  
 
Nationella Programrådet för stroke bedriver också ett systematiskt 
kvalitetsarbete gällande strokeenheterna, likaså görs detta på regional nivå 
till exempel inom Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen 
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arbetar bland annat enligt något som kallas ”triangelrevision” av regionens 
nio strokeenheter där tvärprofessionella team utvärderar varandras 
strokeenheter utifrån kriterier för strokeenhetsvård. Västra 
Götalandsregionen har även fått i uppdrag av Nationella programrådet för 
stroke att bearbeta arbetssättet för att det i framtiden ska kunna användas 
nationellt.   
 
Såväl Nationella programrådet för stroke som landsting/regioner har eller 
planerar att ta fram utbildningar inom stroke. Idag pågår således ett ständigt 
förbättringsarbete såväl nationellt som lokalt vilket rimligen kommer att 
förbättra strokevården framöver. Det är viktigt att det regionala 
förbättringsarbetet utvärderas och införs över hela landet om det visar sig 
vara effektivt. Exempelvis har nationella programrådet under våren år 2016 
inlett ett arbete om funktionella upptagningsområden vid trombektomi, och 
även regionala strokejourer håller på att etableras. 
 

7.5 Utveckling av det prehospitala 
omhändertagandet 

 
Det finns olika sätt att triagera patienter och framöver behöver man hitta sätt 
som möjliggör att triagera stroke direkt till regionsjukhus där trombektomi 
kan utföras. Det finns nya och intressanta metoder under utveckling. Ett av 
dessa är att man i Belgien undersöker möjligheten att direkt i ambulans, med 
hjälp av satellituppkopplade kameror i ambulansen, har en neurolog som är 
placerad på sjukhuset och triagerar.  
 
En annan variant som nyligen presenterats är ”drip-and-drive” där aktuell 
patient för trombektomi utreds på sitt hemortssjukhus och 
neurointerventionist transporteras till sjukhuset.  
 
I Tyskland använder sig sjukvården av ambulanser med datortomografi och 
detta har spridit sig till olika områden i USA. Att ha datortomografi i 
ambulansen möjliggör differentialisering mellan blödning och blodpropp.  
 
I dagsläget används olika skalor, till exempel NIHSS, för att avgöra om det är 
frågan om en blodpropp i de stora artärerna. Även dessa skalor behöver 
utvecklas och valideras ytterligare för högre träffsäkerhet. 
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9 Appendix 

 
 
Tabell 11. Avstånd från tätort till närmaste akutmottagning och 
regionsjukhus, fågelvägen. 
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Upplands 

Väsby 

15 19 Älmhult 33 113 Lerum 15 24 Fagersta 27 87 

Vallentuna 17 22 Markaryd 35 92 Vårgårda 18 61 Köping 4 51 

Österåker 19 22 Växjö 7 162 Bollebygd 21 38 Arboga 17 36 

Värmdö 24 26 Ljungby 7 133 Grästorp 24 84 Vansbro 59 147 

Järfälla 13 14 Högsby 29 140 Essunga 29 73 Malung Sälen 64 194 

Ekerö 14 18 Torsås 32 191 Karlsborg 32 69 Gagnef 35 141 

Huddinge 10 14 Mörbylånga 14 205 Gullspång 47 73 Leksand 34 162 

Botkyrka 12 18 Hultsfred 43 108 Tranemo 34 87 Rättvik 32 182 

Salem 7 23 Mönsterås 27 160 Bengtsfors 69 146 Orsa 13 208 

Haninge 18 23 Emmaboda 46 177 Mellerud 44 117 Älvdalen 66 253 

Tyresö 13 18 Kalmar 7 195 Lilla Edet 21 49 Smedjebacke

n 

43 95 

Upplands Bro 23 25 Nybro 30 183 Mark 30 46 Mora 6 196 

Nykvarn 13 40 Oskarshamn 6 134 Svenljunga 30 72 Falun 7 140 

Täby 7 12 Västervik 9 87 Herrljunga 33 76 Borlänge 18 135 

Danderyd 2 6 Vimmerby 46 82 Vara 29 89 Säter 27 121 

Sollentuna 8 11 Borgholm 32 178 Götene 18 124 Hedemora 22 105 

Stockholm 4 7 Gotland 18 187 Tibro 19 84 Avesta 5 86 

Södertälje 5 31 Olofström 22 105 Töreboda 34 89 Ludvika 56 98 

Nacka 9 12 Karlskrona 7 161 Göteborg 5 6 Ockelbo 35 130 

Sundbyberg 5 5 Ronneby 20 141 Mölndal 4 7 Hofors 37 105 

Solna 2 3 Karlshamn 4 116 Kungälv 6 23 Ovanåker 26 194 

Lidingö 7 7 Sölvesborg 20 97 Lysekil 48 76 Nordanstig 29 239 

Vaxholm 17 19 Svalöv 18 25 Uddevalla 23 73 Ljusdal 54 235 

Norrtälje 14 56 Staffanstorp 7 7 Strömstad 93 147 Gävle 6 96 

Sigtuna 26 27 Burlöv 7 10 Vänersborg 10 82 Sandviken 24 98 

Nynäshamn 32 46 Vellinge 14 34 Trollhättan 6 68 Söderhamn 36 163 
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Håbo 25 30 Östra Göinge 22 82 Alingsås 5 45 Bollnäs 8 181 

Älvkarleby 19 85 Örkelljunga 27 66 Borås 5 59 Hudiksvall 11 212 

Knivsta 16 16 Bjuv 15 42 Ulricehamn 29 88 Ånge 73 266 

Heby 38 44 Kävlinge 12 13 Åmål 58 146 Timrå 12 206 

Tierp 41 56 Lomma 10 10 Mariestad 31 102 Härnösand 41 177 

Uppsala 6 6 Svedala 14 20 Lidköping 5 114 Sundsvall 8 220 

Enköping 7 38 Skurup 19 34 Skara 19 116 Kramfors 38 154 

Östhammar 50 51 Sjöbo 24 34 Skövde 6 103 Sollefteå 17 171 

Vingåker 20 46 Hörby 32 34 Hjo 28 81 Örnsköldsvik 11 100 

Gnesta 27 56 Höör 28 32 Tidaholm 29 101 Ragunda 46 218 

Nyköping 6 85 Tomelilla 19 52 Falköping 33 108 Bräcke 53 264 

Oxelösund 11 90 Bromölla 20 91 Kil 20 114 Krokom 28 297 

Flen 25 79 Osby 32 94 Eda 27 177 Strömsund 93 234 

Katrineholm 5 65 Perstorp 24 50 Torsby 19 169 Åre 67 348 

Eskilstuna 5 72 Klippan 23 46 Storfors 25 59 Berg 47 318 

Strängnäs 27 55 Åstorp 13 49 Hammarö 6 98 Härjedalen 113 331 

Trosa 32 57 Båstad 19 81 Munkfors 45 114 Östersund 6 288 

Ödeshög 41 58 Malmö 3 19 Forshaga 21 104 Nordmaling 45 47 

Ydre 27 65 Lund 5 5 Grums 23 122 Bjurholm 55 56 

Kinda 41 42 Landskrona 3 29 Årjäng 43 181 Vindeln 49 57 

Boxholm 38 40 Helsingborg 4 47 Sunne 30 135 Robertsfors 46 49 

Åtvidaberg 30 31 Höganäs 17 66 Karlstad 6 98 Norsjö 52 127 

Finspång 29 38 Eslöv 17 17 Kristinehamn 23 63 Malå 69 170 

Valdemarsvik 41 59 Ystad 4 50 Filipstad 50 79 Storuman 124 239 

Linköping 5 5 Trelleborg 5 37 Hagfors 37 125 Sorsele 119 232 

Norrköping 6 39 Kristianstad 8 69 Arvika 7 154 Dorotea 119 202 

Söderköping 16 42 Simrishamn 32 69 Säffle 42 134 Vännäs 28 28 

Motala 5 36 Ängelholm 5 64 Lekeberg 22 24 Vilhelmina 106 209 

Vadstena 15 43 Hässleholm 8 62 Laxå 38 51 Åsele 77 144 

Mjölby 23 29 Hylte 39 109 Hallsberg 26 26 Umeå 7 7 

Aneby 23 77 Halmstad 6 109 Degerfors 11 46 Lycksele 9 118 

Gnosjö 24 115 Laholm 24 88 Hällefors 42 67 Skellefteå 12 108 

Mullsjö 26 115 Falkenberg 26 91 Ljusnarsberg 35 71 Arvidsjaur 108 202 
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Habo 19 105 Varberg 7 64 Örebro 5 5 Arjeplog 164 273 

Gislaved 33 105 Kungsbacka 22 26 Kumla 18 18 Jokkmokk 71 310 

Vaggeryd 28 130 Härryda 11 16 Askersund 36 45 Överkalix 58 306 

Jönköping 7 108 Partille 4 10 Karlskoga 3 41 Kalix 7 263 

Nässjö 17 102 Öckerö 19 19 Nora 15 31 Övertorneå 71 333 

Värnamo 7 137 Stenungsund 21 42 Lindesberg 10 36 Pajala 107 399 

Sävsjö 35 130 Tjörn 25 41 Skinnskatteb

erg 

34 65 Gällivare 9 371 

Vetlanda 30 115 Orust 36 58 Surahammar 24 76 Älvsbyn 46 211 

Eksjö 9 90 Sotenäs 58 89 Kungsör 11 51 Luleå 14 219 

Tranås 41 56 Munkedal 43 95 Hallstahamm

ar 

17 67 Piteå 7 177 

Uppvidinge 42 149 Tanum 68 116 Norberg 17 96 Boden 23 233 

Lessebo 29 171 Dals-Ed 68 136 Västerås 4 66 Haparanda 41 287 

Tingsryd 35 142 Färgelanda 35 102 Sala 29 61 Kiruna 13 451 

Alvesta 20 154 Ale 10 27       

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 12. Befolkningstäthet, 
invånare per km2 [83].  

Figur 13. Nord-sydlig 
befolkningsfördelning, decentiler 
[84]. 

Figur 14. Regionsjukhus och 
akutmottagningar som utför 
trombolys. 

 



 

 

Tabell 12. Avstånd och transporttid, akutmottagning till närmaste 
regionsjukhus. 

Akutmottagning 
Närmaste 
regionsjukhus 
(fågelvägen) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus 
fågelväg (km) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus 
bilväg (km) 

Cirka tid 
ambulans 

Cirka tid 
helikopter 

Alingsås lasarett 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

43 51 0h27m 0h22m 

Sjukhuset i Arvika 
Universitetssjukhuset  
Örebro 

154 182 1h28m 0h48m 

Avesta lasarett 
Akademiska 
sjukhuset - Uppsala 

86 105 1h5m 0h32m 

Sjukhuset i Bollnäs 
Akademiska 
sjukhuset - Uppsala 

181 207 1h36m 0h54m 

Södra Älvsborgs 
Sjukhus Borås 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

60 67 0h32m 0h26m 

Danderyds sjukhus 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

5 7 0h6m 0h13m 

Höglandssjukhuset 
Eksjö 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

90 118 1h3m 0h33m 

Enköpings lasarett 
Akademiska 
sjukhuset - Uppsala 

40 50 0h34m 0h21m 

Mälarsjukhuset 
Eskilstuna 

Universitetssjukhuset  
Örebro 

75 92 0h45m 0h29m 

Falu lasarett 
Akademiska 
sjukhuset - Uppsala 

139 198 1h32m 0h44m 

Gällivare sjukhus 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

369 497 3h22m 1h37m 

Sjukhuset i Gävle 
Akademiska 
sjukhuset - Uppsala 

97 111 0h49m 0h34m 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

0 0 0h0m 0h0m 

Östra sjukhuset 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

7 10 0h13m 0h14m 

Halmstad 
länssjukhus 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

110 135 0h54m 0h37m 

Helsingborgs 
Lasarett 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

48 55 0h28m 0h23m 

Sjukhuset i 
Hudiksvall 

Akademiska 
sjukhuset - Uppsala 

211 236 1h41m 1h01m 
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Akutmottagning 
Närmaste 
regionsjukhus 
(fågelvägen) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus, 
fågelväg (km) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus, 
bilväg (km) 

Cirka tid 
ambulans 

Cirka tid 
helikopter 

Sjukhuset i 
Hässleholm 

Malmö/Lund 61 70 0h38m 0h26m 

Länssjukhuset Ryhov 
Jönköping 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

110 125 0h55m 0h37m 

Kalix sjukhus 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

264 336 2h21m 1h13m 

Länssjukhuset i 
Kalmar 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

199 240 1h60m 0h58m 

Blekingesjukhuset 
Karlshamn (dag) 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

116 133 0h58m 0h39m 

Karlskoga lasarett 
Universitetssjukhuset 
Örebro 

41 48 0h27m 0h21m 

Blekingesjukhuset 
Karlskrona 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

159 185 1h22m 0h49m 

Centralsjukhuset i 
Karlstad 

Universitetssjukhuset  
Örebro 

100 113 0h58m 0h35m 

Kullbergska 
sjukhuset 
Katrineholm 

Universitetssjukhuset  
Örebro 

65 75 0h51m 0h27m 

Kiruna Sjukhus 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

448 599 4h8m 1h55m 

Centralsjukhuset i 
Kristianstad 

Skånes 
Universitetssjukhus 
Lund 

70 80 0h38m 0h28m 

Kungälvs sjukhus 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

22 26 0h17m 0h17m 

Västmanlands 
sjukhus Köping 

Universitetssjukhuset 
iÖrebro 

51 61 0h29m 0h24m 

Landskrona lasarett 
Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

29 34 0h18m 0h19m 

Skaraborgs sjukhus 
Lidköping 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

115 132 1h6m 0h39m 

Lindesbergs lasarett 
Universitetssjukhuset  
Örebro 

36 43 0h26m 0h20m 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

0 0 0h0m 0h0m 

Ljungby lasarett 
Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

133 176 1h8m 0h43m 
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Akutmottagning 
Närmaste 
regionsjukhus 
(fågelvägen) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus, 
fågelväg (km) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus, 
bilväg (km) 

Cirka tid 
ambulans 

Cirka tid 
helikopter 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

0 0 0h0m 0h0m 

Lycksele lasarett 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

115 129 1h1m 0h39m 

Skånes 
Universitetssjukhus 
Malmö 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

18 24 0h18m 0h16m 

Mora lasarett 
Universitetssjukhuset  
Örebro 

197 260 2h13m 0h57m 

Mölndals sjukhus 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

4 5 0h7m 0h13m 

Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

37 47 0h32m 0h21m 

Norrtälje sjukhus 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

58 67 0h32m 0h25m 

Nyköpings lasarett 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

89 101 0h49m 0h33m 

Oskarshamns 
sjukhus 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

135 165 1h25m 0h43m 

Piteå älvdals sjukhus 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

176 212 1h31m 0h53m 

Skellefteå lasarett 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

109 137 1h1m 0h37m 

Skaraborgs sjukhus 
Skövde 

Universitetssjukhuset 
i Linköping 

103 
178 (162 till 

Sahlgrenska) 
1h39m 

(1h19m) 
0h36m 

Sollefteå sjukhus 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

168 207 1h40m 0h51m 

Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

0 0 0h0m 0h0m 

S:t Görans sjukhus 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

2 5 0h8m 0h12m 

Sunderby sjukhus 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

220 271 1h54m 1h03m 

Länssjukhuset 
Sundsvall Härnösand 

Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

217 265 1h55m 1h02m 
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Akutmottagning 
Närmaste 
regionsjukhus 
(fågelvägen) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus, 
fågelväg (km) 

Avstånd till 
närmaste 

regionsjukhus, 
bilväg (km) 

Cirka tid 
ambulans 

Cirka tid 
helikopter 

Södersjukhuset 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

5 8 0h14m 0h13m 

Södertälje sjukhus 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Solna 

28 35 0h23m 0h18m 

Sjukhuset i Torsby 
Universitetssjukhuset 
Örebro 

157 212 1h52m 0h48m 

Trelleborgs lasarett 
Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

37 47 0h29m 0h21m 

NU-sjukvården 
Trollhättan 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

73 84 0h43m 0h29m 

Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

0 0 0h0m 0h0m 

Akademiska 
sjukhuset Uppsala 

Akademiska 
sjukhuset Uppsala 

0 0 0h0m 0h0m 

Varbergs sjukhus 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

68 77 0h36m 0h28m 

Visby lasarett 
Universitetssjukhuset 
i Linköping 

179 (190)  Ej relevant   
0h53m 

(0h56m) 

Värnamo sjukhus 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Göteborg 

136 168 1h30m 0h43m 

Västerviks sjukhus 
Universitetssjukhuset 
i Linköping 

93 106 1h2m 0h33m 

Centrallasarettet 
Västerås 

Akademiska 
sjukhuset Uppsala 

65 76 0h44m 0h27m 

Centrallasarettet 
Växjö 

Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

163 180 1h28m 0h50m 

Lasarettet i Ystad 
Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

50 66 0h35m 0h24m 

Ängelholms sjukhus 
Skånes 
universitetssjukhus 
Lund 

62 75 0h34m 0h26m 

Universitetssjukhuset 
i Örebro 

Universitetssjukhuset  
Örebro 

0 0 0h0m 0h0m 

Örnsköldsviks 
sjukhus 

Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

97 112 0h48m 0h34m 

Östersunds sjukhus 
Norrlands 
universitetssjukhus 
Umeå 

289 367 2h51m 1h19m 
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Tabell 13. Befolkningens genomsnittliga avstånd till närmaste akut och 
regionsjukhus. 

Län 
Medelavstånd 

akutsjukhus 

Medelavstånd 

regionsjukhus 

Andel inom 

50km från 

akutsjukhus 

Andel inom 

100km från 

regionsjukhus 

Stockholms län 8.9 13.9 100 % 100 % 

Uppsala län 14.0 21.0 97 % 100 % 

Södermanlands län 11.6 70.6 100 % 100 % 

Östergötlands län 11.4 27.4 100 % 100 % 

Jönköpings län 17.2 108,2 100 % 21 % 

Kronobergs län 16.3 147,6 99 % 5 % 

Kalmar län 19.1 154,2 99 % 22 % 

Gotlands län 17.8 187,4 94 % 0 % 

Blekinge län 11.5 136,4 100 % 8 % 

Skåne län 8.9 35.3 100 % 100 % 

Hallands län 15.4 75.4 100 % 66 % 

Västra Götalands län 14.3 46.0 96 % 85 % 

Värmlands län 19.0 114,4 98 % 42 % 

Örebro län 11.4 21.0 100 % 100 % 

Västmanlands län 10.7 64.5 100 % 100 % 

Dalarnas län 24.7 139,9 83 % 19 % 

Gävleborgs län 18.3 145,0 95 % 43 % 

Västernorrlands län 17.9 180,1 94 % 13 % 

Jämtlands län 36.9 289,8 68 % 0 % 

Västerbottens län 22.2 64.4 85 % 62 % 

Norrbottens län 24.3 261,4 86 % 0 % 

 
 
Tabell 14. Andel av befolkningen inom givna avstånd. 

Maximalt avstånd till närmaste 
akut eller regionsjukhus 

Andelen som bor inom angivet 
avstånd från akutmottagning 

Andelen som bor inom angivet 
avstånd från regionsjukhus 

10km 55,31% 22,41% 

30km 88,05% 43,72% 

50km 97,14% 54,15% 

100km 99,61% 75,20% 

300km 100,00% 99,02% 

500km 100,00% 99,99% 
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Tabell 15. Stationering av ambulanser, antal per kommun [81]. 

Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal  

Ale 1 Härnösand 2 Nacka 2 Tingsryd 2 

Alingsås 2 Hässleholm 4 Nora 1 Tjörn 1 

Alvesta 2 Höganäs 1 Nordanstig 1 Tomelilla 1 

Arboga  1 Högsby 1 Nordmaling 1 Torsby 3 

Arjeplog 1 Hörby 2 Norrköping 6 Torsås 1 

Arvidsjaur 2 Jokkmokk 2 Norrtälje 3 Tranemo 1 

Arvika 3 Järfälla 2 Norsjö 1 Tranås 2 

Askersund 1 Jönköping 5 Nybro 2 Trelleborg 2 

Avesta 3 Kalix 2 Nyköping 3 Trollhättan 5 

Bengtsfors 1 Kalmar 4 Nynäshamn 1 Trosa 1 

Berg 1 Karlsborg 2 Nässjö 2 Tyresö 1 

Boden 2 Karlshamn 3 Ockelbo 1 Täby 3 

Bollnäs 4 Karlskoga 2 Olofström 1 Uddevalla 3 

Borgholm 2 Karlskrona 4 Orust 1 Ulricehamn 1 

Borlänge 3 Karlstad 6 Osby 1 Umeå 3 

Borås  5 Katrineholm 2 Oskarshamn 2 Upplands Bro 1 

Botkyrka 3 Kinda 1 Ovanåker 1 Upplands 

Väsby 

2 

Bromölla 1 Kiruna 3 Oxelösund 1 Uppsala 8 

Bräcke 1 Klippan 2 Pajala 2 Vaggeryd 1 

Båstad 1 Kramfors 4 Partille 1 Valdemarsvik 1 

Dals Ed 1 Kristianstad 6 Perstorp 1 Vallentuna 2 

Ekerö 1 Kristinehamn 2 Piteå 3 Vansbro 1 

Eksjö 2 Krokom 1 Ragunda 1 Vara 2 

Emmaboda 1 Kumla 1 Robertsfors 1 Varberg 4 

Enköping 3 Kungsbacka 4 Ronneby 1 Vellinge 1 

Eskilstuna 4 Kungälv  3 Rättvik 1 Vetlanda 2 

Eslöv 2 Köping 2 Sala 2 Vilhelmina 1 

Fagersta 3 Laholm 1 Sandviken  3 Vimmerby 2 

Falkenberg 3 Landskrona 5 Sigtuna 2 Vindeln 1 

Falköping 4 Laxå 1 Simrishamn 2 Vingåker 1 

Falun 3 Leksand 2 Sjöbo 1 Vårgårda 1 

Filipstad 2 Lenhovda 2 Skara 2 Vänersborg 1 

Finspång 2 Lerum 1 Skellefteå 5 Vännäs 1 

Flen 2 Lidingö 1 Skurup 1 Värmdö 1 

Färgelanda 1 Lidköping 3 Skövde 4 Värnamo 3 

Gislaved 2 Lindesberg 2 Sollefteå 5 Västervik 3 

Gnesta 1 Linköping 6 Sollentuna 2 Västerås 7 

Gotland 4 Ljungby 4 Solna 4 Växjö 4 
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Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal  

Gullspång 1 Ljusdal 3 Sorsele 1 Ystad 3 

Gällivare 2 Ljusnarsberg 1 Sotenäs 1 Åmål 2 

Gävle  4 Ludvika 3 Stenungssund 1 Ånge 2 

Göteborg 17 Luleå 4 Stockholm 35 Åre 2 

Habo 1 Lund 5 Storuman 2 Årjäng 2 

Hagfors 2 Lycksele 2 Strängnäs 2 Åtvidaberg 1 

Hallstahammar 1 Lysekil 2 Strömstad 2 Älmhult 1 

Halmstad 6 Malmö/Lund 11 Strömsund 3 Älvdalen 2 

Haninge 3 Malung-Sälen 3 Sundsvall 7 Älvkarleby 1 

Haparanda 2 Mariestad 3 Sunne 2 Älvsbyn 2 

Heby 1 Mark 2 Svedala 1 Ängelholm 3 

Helsingborg 7 Markaryd 1 Svenljunga 1 Öckerö 1 

Herrljunga 1 Mellerud 1 Säffle 2 Ödeshög 1 

Hofors 1 Mjölby 2 Sävsjö 1 Örebro 6 

Huddinge 3 Mora 3 Söderhamn 3 Örnsköldsvik 7 

Hudiksvall 4 Motala  3 Söderköping 1 Östersund 2 

Hultsfred 2 Munkedal 2 Södertälje 2 Österåker 1 

Hylte 1 Munkfors 1 Sölvesborg 1 Östhammar 2 

Håbo 1 Mölndal 3 Tanum 1 Östra Göinge 1 

Hällefors 1 Mönsterås 1 Tidaholm 1 Överkalix 1 

Härjedalen 4 Mörbylånga 1 Tierp 2 Övertorneå 1 
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Tabell 16. Responstider för ambulans, median [57]. 

Kommun Minuter Kommun Minuter Kommun Minuter Kommun Minuter 

Ale 14.0 Hudiksvall 11.6 Mönsterås 12.5 Timrå 18.4 

Alingsås 10.0 Hultsfred 14.6 Mörbylånga 15.7 Tingsryd 19.1 

Alvesta 14.4 Hylte 14.0 Nacka 13.8 Tjörn 15.7 

Aneby 20.2 Håbo 12.9 Nora 14.2 Tomelilla 16.8 

Arboga 13.6 Hällefors 9.6 Norberg 15.4 Torsby 15.8 

Arjeplog 13.8 Härjedalen 23.0 Nordanstig 16.1 Torsås 11.7 

Arvidsjaur 11.7 Härnösand 10.1 Nordmaling 19.8 Tranemo 21.6 

Arvika 10.3 Härryda 17.5 Norrköping 10.4 Tranås 8.6 

Askersund 15.5 Hässleholm 13.9 Norrtälje 19.3 Trelleborg 10.9 

Avesta 10.5 Höganäs 11.5 Norsjö 20.0 Trollhättan 14.1 

Bengtsfors 18.7 Högsby 17.5 Nybro 11.3 Trosa 15.1 

Berg 21.8 Hörby 14.2 Nykvarn 19.8 Tyresö 13.4 

Bjurholm 33.0 Höör 18.1 Nyköping 11.5 Täby 12.6 

Bjuv 18.5 Jokkmokk 23.1 Nynäshamn 19.4 Töreboda 18.2 

Boden 10.8 Järfälla 14.1 Nässjö 12.1 Uddevalla 11.1 

Bollebygd 19.9 Jönköping 11.5 Ockelbo 18.5 Ulricehamn 14.0 

Bollnäs 11.7 Kalix 12.2 Olofström 16.3 Umeå 11.6 

Borgholm 14.0 Kalmar 11.7 Orsa 15.9 Upplands 

Väsby 

13.7 

Borlänge 11.7 Karlsborg 14.5 Orust 21.3 Upplands-Bro 15.8 

Borås 10.8 Karlshamn 11.1 Osby 17.8 Uppsala 11.2 

Botkyrka 12.7 Karlskoga 9.0 Oskarshamn 11.1 Uppvidinge 21.2 

Boxholm 17.6 Karlskrona 12.3 Ovanåker 13.7 Vadstena 18.3 

Bromölla 18.8 Karlstad 11.5 Oxelösund 16.6 Vaggeryd 14.5 

Bräcke 22.5 Katrineholm 10.2 Pajala 33.9 Valdemarsvik 16.6 

Burlöv 14.5 Kil 19.1 Partille 12.6 Vallentuna 16.2 

Båstad 20.7 Kinda 16.3 Perstorp 11.0 Vansbro 15.2 

Dals-Ed 15.7 Kiruna 11.0 Piteå 12.2 Vara 14.6 

Danderyd 12.0 Klippan 15.8 Ragunda 22.2 Varberg 11.3 

Degerfors 14.4 Knivsta 21.0 Robertsfors 25.1 Vaxholm 21.1 

Dorotea 14.2 Kramfors 15.2 Ronneby 16.3 Vellinge 14.7 

Eda 25.6 Kristianstad 12.1 Rättvik 13.7 Vetlanda 13.1 

Ekerö 16.7 Kristinehamn 9.1 Sala 10.4 Vilhelmina 24.9 

Eksjö 11.6 Krokom 20.4 Salem 14.8 Vimmerby 14.5 

Emmaboda 14.0 Kumla 12.6 Sandviken 11.0 Vindeln 21.4 

Enköping 13.5 Kungsbacka 12.5 Sigtuna 17.7 Vingåker 23.1 

Eskilstuna 10.8 Kungsör 15.0 Simrishamn 13.7 Vårgårda 17.9 

Eslöv 13.4 Kungälv 11.5 Sjöbo 16.1 Vänersborg 14.1 

Essunga 21.1 Kävlinge 17.1 Skara 10.3 Vännäs 15.6 
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Kommun Minuter Kommun Minuter Kommun Minuter Kommun Minuter 

Fagersta 8.9 Köping 8.5 Skellefteå 15.1 Värmdö 17.6 

Falkenberg 10.5 Laholm 14.5 Skinnskatteberg 22.6 Värnamo 11.1 

Falköping 12.5 Landskrona 10.6 Skurup 17.0 Västervik 11.4 

Falun 12.2 Laxå 13.8 Skövde 10.4 Västerås 10.0 

Filipstad 12.1 Lekeberg 21.9 Smedjebacken 19.1 Växjö 10.8 

Finspång 12.6 Leksand 14.2 Sollefteå 14.8 Ydre 26.4 

Flen 15.5 Lerum 14.8 Sollentuna 13.3 Ystad 9.9 

Forshaga 22.4 Lessebo 23.3 Solna 11.0 Åmål 12.9 

Färgelanda 24.4 Lidingö 13.1 Sorsele 14.5 Ånge 17.3 

Gagnef 25.2 Lidköping 9.8 Sotenäs 19.7 Åre 21.7 

Gislaved 14.8 Lilla Edet 16.8 Staffanstorp 13.6 Årjäng 17.2 

Gnesta 21.5 Lindesberg 16.8 Stenungssund 13.9 Åsele 12.4 

Gnosjö 17.2 Linköping 10.4 Stockholm 10.9 Åstorp 14.9 

Gotland 15.6 Ljungby 10.7 Storfors 19.6 Åtvidaberg 10.6 

Grums 21.5 Ljusdal 14.8 Storuman 16.1 Älmhult 15.4 

Grästorp 20.0 Ljusnarsberg 12.9 Strängnäs 16.0 Älvdalen 22.9 

Gullspång 19.4 Lomma 15.7 Strömstad 14.0 Älvkarleby 13.5 

Gällivare 11.7 Ludvika 14.7 Strömsund 25.8 Älvsbyn 10.3 

Gävle 10.3 Luleå 12.5 Sundbyberg 11.7 Ängelholm 11.0 

Göteborg 11.9 Lund 11.0 Sundsvall 13.8 Öckerö 12.6 

Götene 17.7 Lycksele 12.9 Sunne 14.3 Ödeshög 11.4 

Habo 11.8 Lysekil 16.3 Surahammar 18.5 Örebro 9.8 

Hagfors 13.6 Malmö 9.4 Svalöv 18.9 Örkelljunga 21.8 

Hallsberg 16.1 Malung-

Sälen 

15.6 Svedala 14.1 Örnsköldsvik 12.9 

Hallstahammar 12.7 Malå 17.2 Svenljunga 19.2 Östersund 11.0 

Halmstad 10.1 Mariestad 11.1 Säffle 15.0 Österåker 16.0 

Hammarö 15.0 Mark 14.6 Säter 19.8 Östhammar 18.6 

Haninge 13.6 Markaryd 16.0 Sävsjö 15.7 Östra Göinge 14.6 

Haparanda 14.5 Mellerud 16.4 Söderhamn 12.1 Överkalix 16.1 

Heby 22.3 Mjölby 10.7 Söderköping 13.5 Övertorneå 23.3 

Hedemora 22.0 Mora 11.5 Södertälje 12.3   

Helsingborg 10.1 Motala 10.1 Sölvesborg 15.3   

Herrljunga 16.8 Mullsjö 18.2 Tanum 19.4   

Hjo 21.4 Munkedal 15.4 Tibro 17.8   

Hofors 14.6 Munkfors 24.3 Tidaholm 13.1   

Huddinge 12.7 Mölndal 12.5 Tierp 17.5   
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Appendix: Beräkningsgrunder och antaganden 
 
Alla beräkningar tar sin utgångspunkt i individdata för Sveriges befolkning 
och omfattar sammanlagt 9 747 355 individer. Med utgångspunkt i 
Riksstroke antas varje individ få cirka 0,0024 stroke per år (beräknat på 
antal stroke (23562) / (antal individer) 9747355. Till varje individ är 
nedanstående variabler kopplat. När det i det följande är specificerat 
”akutmottagning” så avser det en akutmottagning som utför intravenös 
trombolys:  
 

 ålder 

 kön 

 kommun individen är bosatt i 

 län individen är bosatt i 

 närmaste akutmottagning 

 närmaste regionsjukhus 

 avstånd fågelvägen mellan bostad och närmaste akutmottagning 

 avstånd fågelvägen mellan bostad och närmaste regionsjukhus. 
 
I tillägg till ovanstående använder beräkningarna även följande generella 
variabler: 
 

 Avstånd och transporttid medels vägburen ambulans mellan samtliga 
regionsjukhus och samtliga akutmottagningar.    

 

 Avstånd och transporttid medels helikopterambulans mellan samtliga 
regionsjukhus och samtliga akutmottagningar.    

     
Den tid det tar för en ambulanshelikopter att transportera sig mellan två 
punkter beräknas utifrån variablerna hastighet (260km/h), responstid (åtta 
minuter) och tid att landa (fyra minuter) [58]. 
 
Beräkningen för hur lång tid det tar att transportera en patient från bostaden 
till (första) sjukhus (akutmottagning eller regionsjukhus) med vägburen 
ambulans görs enligt följande. Det baseras på den tid det i genomsnitt tar att 
köra mellan alla Sveriges akutmottagningar och deras respektive närmaste 
regionsjukhus enligt Google Maps. Den på det sättet beräknade hastigheten 
är 54,13km/h. För att ta hänsyn till att ambulanser har en hög genomsnittlig 
hastighet multipliceras denna hastighet med faktorn 1,46, vilket ger 
hastigheten 79 km/h. Multiplikatorn är baserad på skillnaden i körtid för 
ambulanser mellan prio 1-larm, det vill säga akuta larm, och prio 3-larm, det 
vill säga icke-akut larm[82]. För att ta hänsyn till att många transporter sker 
på mindre vägar divideras hastigheten 79 km/h med 1,2, vilket ger 
hastigheten 65,83 km/h. Den hastigheten kombineras med avståndet 
fågelvägen från bostaden till akutmottagningen eller regionsjukhuset för att 
beräkna tiden för ambulanstransporten.   
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Beräkningen för hur lång tid det tar att transportera en patient från första 
sjukhus till närmaste regionsjukhus med vägburen ambulans baseras på 
hastigheter från Google Maps för den specifika sträckningen (exempelvis 
från Centralsjukhuset Karlstad till Örebro regionsjukhus) och multipliceras 
med faktorn 1,46 för att beakta ambulansers möjlighet till högre 
genomsnittshastighet enligt ovan. De estimerade tiderna som används i 
beräkningen presenteras i Tabell 12.    
 
Då beräkningarna är gjorda för Sverige som helhet och i stora delar tar sin 
bas i avståndet fågelvägen så innebär det att resultaten inte alltid för varje 
enskild ort överensstämmer med verkligheten. Primärt gäller detta orter där 
stora hinder i geografin, såsom exempelvis stora vattendrag, gör att 
vägburna ambulanser tvingas köra stora omvägar i förhållande till 
sträckningen fågelvägen, exempelvis kan norra Öland nämnas i 
sammanhanget. Likaså kan vägars status lokalt påverka framkomligheten för 
vägburna ambulanser vilket gör att körtider ibland underskattas.      
 
Om en individ behöver transporteras med helikopter, hela vägen eller från 
bara från akutsjukhus till regionsjukhus, beräknas den totala helikoptertiden 
enligt följande: ((restid(från hemmet eller akutmottagning beroende på 
alternativ) + 12 min (av- och pålastning)) * 2 (fram- och tillbaka)), det vill 
säga (Restid+12min) *2. Det innebär att det totala antalet flygtimmar och 
helikopterkostnaden baseras på avståndet från relevant regionsjukhus till 
den plats patienten befinner sig på, tur och retur.  
 
När beräkningarna görs i de scenarier där Universitetssjukhuset Örebro eller 
Norrlands universitetssjukhus exkluderas görs beräkningen lite annorlunda. 
För de individer som har Universitetssjukhuset Örebro eller Norrlands 
universitetssjukhus som närmaste regionsjukhus kan transportalternativ 3 
och 4 inte användas. Dessa individer kommer istället att först transporteras 
med vägburna ambulanser till sin närmaste akutmottagning, som inte 
nödvändigtvis ligger i Örebro eller i Umeå, därefter transporteras med 
antingen vägburen ambulans eller helikopterambulans, beroende på vilket 
som krävs, till närmaste regionsjukhus. 
 
Andra väsentliga antaganden är att inga patienter skickas utomlands för 
trombektomi och det inte heller finns någon helikoptersamverkan med 
andra länder. Vidare finns ambulanshelikoptrar och vägburna ambulanser 
alltid tillgängliga inom normala responstider.  
 
Helikopterkostnaden är satt till 9 000 kronor per timme. Enligt rapporten 
”Vård på vingar” varierade den rörliga kostnaden år 2010 mellan cirka 7 000 
och 12 000 kronor beroende på lokalisering och sjukvårdsområde. Enligt 
samma rapport förefaller kostnaderna därefter ha stigit i flera landsting när 
avtal gått ut och förhandlats om[59].  
 


