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Det gule området viser skadeomfanget i hjernen på tidspunktet bildet ble tatt. Det røde
området viser hvor stort område som vil bli skadet, om ikke blodproppen fjernes raskt
nok. Det blå området viser det som ble reddet fordi blodproppen ble fjernet. Da er sjansene for at man skal komme seg etter hjerneslaget ekstremt mye bedre. Foto: OUS

Blodpropp som er tatt ut fra hjernen. Selve
behandlingen der blodproppen fiskes ut
gjøres av spesialtrente intervensjonsnevroradiologer. Foto: Anne Hege Aamodt

– De siste ti årene har akuttbehandlingen
med trombolyse («propp-Plumbo») tatt seg
opp betraktelig. Men det er fortsatt for stor
variasjon i behandlingen som tilbys ved de
rundt 50 sykehusene som har slagbehandling i Norge, sier hun.
Hun påpeker at det er så store avstander
i landet at mange sykehus må behandle

Seks timer
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Advarer mot Europa-reiser
Utenriksdepartementet i USA advarer
amerikanere som bor i og reiser til Europa, om terrortrussel på kontinentet
denne sommeren. I de oppdaterte reiserådene som kom mandag, henviser departementet til hendelser i Frankrike,
Russland, Sverige og Storbritannia og sier
de er bekymret for mulige terrorangrep
fremover. Amerikanske borgere bes være
ekstra på vakt ved store, høyprofilerte arrangementer, spesielt i sommersesongen. Kjøpesentre, flyplasser, offentlige
bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål. (NTB)

hjerneslag. Men denne høyspesialiserte
behandlingen kan bare foregå på noen få
steder.
– Det krever omorganisering av akutt slagbehandling med utvelgelse og sortering av
pasientene før de kommer til sykehus, og
mer effektiv transport inn til sykehusene
som tilbyr denne behandlingen, sier hun.

Ifølge nettstedet nyemetoder.no er det pr. i
dag ikke aktuelt å etablere dette ved samtlige sykehus som behandler hjerneslag.
Det vil derfor være krevende å organisere
tjenesten så nær pasientene som mulig,
heter det.
Tidsvinduet fra symptomene på hjer-
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Norske bønder har stor tro
på at eget gårdsbruk overlever de neste 50 årene,
viser en undersøkelse.
65 prosent regner med at
neste generasjon vil overta
driften.
45 prosent av bøndene tror
gården består i driftsmessig forstand om 50 år, mens
bare 23 prosent svarer
nei, ifølge en undersøkelse
foretatt av Agri Analyse for
Landbruksforsikring. (NTB)
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neslaget oppstår til denne typen behandling må være gjennomført, er maksimalt
seks timer. Tidsfaktoren er avgjørende for
resultatet av behandlingen: To millioner
nerveceller går tapt hvert minutt ved denne typen hjerneslag.
Norge vil på grunn av sitt befolkningsmønster, topografi og værforhold møte organisatoriske utfordringer ved å innføre
dette behandlingstilbudet for hele befolkningen, ifølge Beslutningsforum.
Nå vil det være opp til hver helseregion
å utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen og samordne tilbudet om
trombektomi.
Leder i Norsk forening for slagrammede,
Kjell Inge Skarbø, mener den nye behandlingen også samfunnsøkonomisk sett er
veldig bra.
– Det er et problem at tilbudet om behandling til slagrammede varierer så sterkt
etter hvor du bor i landet. Med bedre veier
og helikoptertransport der pasienten kan
undersøkes underveis til større sykehus, vil
mange flere kunne bli hjulpet og verdifull
tid spart, sier han.
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– Ingen stemte nei
i Saudi-avstemning

Kvinner i Saudi-Arabia har ikke samme rettigheter eller
opplever likestilling, slik som kvinner i Vesten gjør.

Ifølge svensk UD stemte ingen land nei
da Saudi-Arabia fikk plass i FNs kvinnekommisjon. Regjeringen i Norge har
nektet å oppgi hva den stemte.
Svensk UD opplyser overfor Svenska
Dagbladet at 47 av 54 land stemte ja,
mens syv land avsto fra å stemme i voteringen 19. april. Den svenske avisen
har stilt flere skriftlige spørsmål til det
svenske utenriksdepartementet om avstemningen.
Det er ikke kjent hvorvidt Sverige var
blant landene som avsto fra å stemme,
og selve voteringen var hemmelig. (NTB)

