Registreras omgående, under pågående vårdtid!

RIKSSTROKE – TIMING
HÄNDELSE INOM 28 DAGAR
Studiepatients-ID I___I___I___I - I___I___I___I___I Patientens initialer I___I___I Födelseår I___I___I

Händelse efter dag 28 rapporteras via TIMINGs 90-dagars uppföljning och/eller
via ny registrering i Riksstrokes ordinarie akutformulär

1. Typ av händelse* (inom 28 dagar)
Se definition på nästa sida

I___I = Ny Hjärninfarkt

I___I = Allvarlig blödning

2. Insjuknandedag för Ny hjärninfarkt eller Allvarlig blödning (avser dag för symptomdebut,
DT/MR som påvisat blödning, Hb-förändring, eller blodtransfusion)
ÅÅMMDD

I___I___II___I___II___I___I

3. Vid Allvarlig blödning; ange lokalisation (Flera svarsalternativ möjliga)
Intracerebral (hjärnblödning/hematom ≥10 mm, i eller utför infarktområde)

I___I

Icke-traumatisk subaraknoidal

I___I

Annan intrakraniell (mikroblödning/hematom <10 mm, intraventrikulär,
subdural, epidural, eller traumatisk subaraknoidal blödning)

I___I

Gastrointestinal (mag-tarmkanalen)

I___I

Övriga allvarliga lokalisationer (ryggmärg, öga med synnedsättning,
njure/urinvägar, aorta, hjärta, led eller muskel med kompartmentsyndrom)

I___I

4. Vid Ny hjärninfarkt eller Allvarlig blödning med intracerebral eller intrakraniell
lokalisation; ange
4.1 Senaste NIHSS-poäng före händelse
(Ange totalpoäng, om poäng >= 24, kan man ange 24 p)
4.1.2 Datum för NIHSS före händelse

ÅÅMMDD

I___I___I
I___I___II___I___II___I___I

4.2 NIHSS-poäng vid händelse
(Ange totalpoäng, om poäng >= 24, kan man ange 24 p)

4.3 Försämring motsvarande 4 poäng eller mer av total NIHSS
jämfört med senaste NIHSS före Allvarlig blödning

I___I___I

I___I=ja

I___I=nej

4.4 Försämring motsvarande 2 poäng eller mer inom en subkategori
av NIHSS jämfört med senaste NIHSS före Allvarlig blödning
I___I=ja

I___I=nej

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda
Event registration 2017-02-27 ver 2.0

1 (2)

Studiepatients-ID I___I___I___I - I___I___I___I___I Patientens initialer I___I___I Födelseår I___I___I

5. Vid Allvarlig blödning, oavsett lokalisation; ange om
5.1 Blodtransfusion (≥2 enheter) givet pga Allvarlig blödning

I___I=ja

I___I=nej

5.2 Blodvärde (Hb) sjunkit 20 g/l eller mer pga Allvarlig blödning

I___I=ja

I___I=nej

I___I=ja

I___I=nej

6. Uppehåll/utsättning av NOAK pga Händelse
6.1 Datum för Uppehåll/utsättning

ÅÅMMDD

I___I___II___I___II___I___I

7. Prövare i TIMING (läkare) som bedömt händelsen:___________________________________
----------------------------------------- DEFINITION AV HÄNDELSE --------------------------------------------------

Med Ny hjärninfarkt1 avses hastigt påkomna neurologiska bortfall som
• varar mer än 24 timmar och
• inträffar 24 timmar efter det initiala strokeinsjuknandet och
• som inte förklaras av hjärnödem, hemorragisk transformation (dvs blödningsinslag i
infarktområde), annan sjukdom (t.ex. infektion), syrebrist eller intoxikation
Med Allvarlig blödning2 avses blödning som är
• dödlig, eller
• kritiskt lokaliserad, eller
• leder till att Hb sjunker med 20g/l eller mer, eller
• kräver två eller fler blodtransfusioner
Med kritisk lokalisation avses
• intrakraniellt (dvs. hjärnblödning eller annan intrakraniell blödning)
• i ryggmärg, öga (med synnedsättning), njure/urinvägar, aorta, hjärta, led, eller
muskel (med kompartmentsyndrom)
Med Hjärnblödning avses radiologiskt avbildat hematom lokaliserad i hjärnparenkym, som
är 10 mm eller större (primär blödning eller blödningsinslag i infarkt).
Med Mikroblödning avses radiologiskt avbildat hematom lokaliserad i hjärnparenkym, som
är mindre än 10 mm (klassas som Annan intrakraniell blödning).
Med Allvarlig blödning avses ej anemi utan påvisad blödningskälla.
1Coull

AJ and Rothwell PM. Underestimation of the early risk of recurrent stroke: evidence of the need for a standard
definition. Stroke. 2004;35:1925-9

2Schulman

S, Kearon C, the Standardization Committee Of The International Society On T and Haemostasis. Definition of
major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal products in non-surgical patients. Journal of
Thrombosis and Haemostasis. 2005;3:692-694
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