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Strokehjälm kan ge snabb diagnos 

Om några år kan alla ambulanser vara utrustade med en 
strokehjälm. Chalmers har ihop med Sahlgrenska 
Akademin i Göteborg utvecklat en hjälm som snabbt gör att 
man ska kunna ställa en diagnos på en patient och få 
besked om det är en propp eller blödning i hjärnan.

SVT PlayMed hjälmen på plats i en 
ambulans �nns betydelsfull tid att 
vinna för patienten, ju tidigare 
man kan sätta in propplösande 
behandling desto större chans att 
rädda mängder av hjärnkapacitet 
och nervceller.

- På det sättet slipper man åka in till sjukhus och göra en 
datortomogra� först. Sedan kan man också med hjälp av hjälmen 
övervaka en inneliggande patient med tidiga symptom så att han 
eller hon inte återinsjuknar i en stroke under natten när de sover, 
säger Jan-Erik Karlsson, överläkare vid neurologen på SU i 
Göteborg.

I Västra Götaland rapporteras va rje år omkring 6 000 strokefall, 
den av Chalmers och Sahlgrenska Akademin framtagna hjälmen 
uppmärksammades i samband med tisdagens strokedag.

Det dröjer dock innan den kan tas i bruk, år av utveckling och 
fortsatt forskning återstår.

Martin Nilsson
martin.l.nilsson@svt.se
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