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Neurologi – introduktion
Anamnes är det viktigaste i utredning – lab prover kan endast ge etiologisk bakgrund till sjukdomen.

1. Anamnes
1.1 Statusbedömning under anamnesen

1. Talstörning – Dysfasi (störd talfunktion), afasi (utsläckt talfunktion), dysartri
(artikulationsrubbning). Talcentrum sitter på dominanta sidan (95 % vänster) och består av:
- Frontallob – Brocas Area: Skada ger expressiv afasi – kan ej formulera normala meningar.
- Parietotemporallob – Wernickes area: Skada ger impressiv afasi – kan ej förstå meningar.
I regel är det ofta en kombinerade dysfasi man träffar på. Dysartri beror på ofta på en lägre skada i
hjärnstammen och kranialnerver – De vet vad de vill säga och förstår bra.
2. Kognitiv störning: Minne, orientering/vakenhet, impressiv afasi (kan missuppfattas), premorbid
kapacitet (svårt att beskriva symtom).

1.2 Symtom

Ofta är det flera olika symtom. Man måste ta reda på det främsta symtomet. Sedan måste man även
precisera symtomen exempelvis:
- Domnad kan betyda bortfall av känsel, pirrningar och stickning och/eller nedsatt kraft.
- Yrsel inom neurologi brukar ofta beskriva såsom ostadig gång osv. Ej rotatorisk yrsel.
- Suddig syn kan tyda på ren oftalmologisk sjukdom. Suddig syn kan också innebära synbortfall
pga CVL eller hjärnstamspåverkan på ex CN III.
Temporal profil: Hur tidsförloppet har sett ut är diagnostisk värdefullt.
- Progressiv förvärring: Att det förvärras med tiden kan tyda på expansivitet (tumörer, abscesser),
degenerativa processer (Parkinsons, ALS, demens, MS) etc.
- Plötslig sjukdom med avklingande symtom kan tyda på stroke.
- Skovliknande sjukdomar kan bero på MS (veckor), epilepsi (sekunder-minuter), migrän (4-72 h)
etc – även viktigt att ta reda på hur länge skovet har varat.

2. Rutinnervstatus

TIPS: Att testa att greppa tag om händerna är inget bra
test. Hellre AFS eller testa varje muskelgrupp specifikt.
Att fråga om sensorik är bättre än att snabbt röra och
fråga om det kändes likadant.

Nivåbestämning av neurologisk skada
Supratentoriellt: Kognitiv påverkan, synfält,
dyfasi.
Infratentoriellt: Bulbära symtom (andnings, sväljoch talsvårigheter), koordination.
Ryggmärgen: Sensorisk nivå,
vattenkastningsbesvär.

3

2.1 Under samtalet

1. Vid behov screening avseende orientering, minne, spatial funktion och uppmärksamhet:
- 5-saksprovet: Visa 5 saker. Prata sedan vidare. Be sedan patienten att upprepa dessa.
- Orientering x 4: Tid, plats, situation och person (ex 2018, KS Huddinge, återbesök och Kennedy).
2. Påverkan av talet: Dysartri, dysfasi, afasi.
3. Ofrivilliga rörelser (hyperkinesier): Extra/icke-viljestyrda rörelser pga störning i basala ganglier:
- Dystoni; Ofrivillig ihållande
kontraktion som leder till vridande
upprepade rörelser eller onormal
kroppshållning. Cervikal dystoni
innebär att patientens huvud
vrider sig sakta åt ett håll.
- Hemiballism; Hög amplitud och
hög hastighet. Drabbar ena sidan.
- Choreatiska; Orolig, korta,
irriterade rörelser såsom vid
Huntingtons.
- Atetos; Maskliknande rörelser med
ex axlar, fingrar och tår. Ex basal
gangliesjukdom/droger. Långsam
hyperkinesi.
4. Tremor:
- Vilotremor; Försvinner vid aktivitet men som finns vid vila, ex Parkinsons.
- Intentionstremor; Ökar ju närmare målet med rörelsen man kommer. Upptäcks vid finger-nästestet – man letar då efter uppbromsning, intentionstremor och felpekning. Ex essentiell tremor.
- Postural tremor: Skakningar i armarna när de är utsträckta ifrån kroppen. Familjär tremor (ung
patienten med hereditet), senil tremor (äldre patienten med tremor), essentiell tremor (ingen
annan orsak). Behandlas med betablockerare.
- Toxisk tremor: Snabb och finvågig. Ex Thyreotoxikos, litium etc.
5. Avklädning: Man letar då efter apraxi (oförmågan att göra en ändamålsenlig rörlig
utan pares). Parietal och frontalskador eller demens.

2.2 Stående

1. Gångmönster: Hur ser det ut. Normala armrörelser och gång?
- Spastisk gång - cirkumduktionsgång: Påverkad sida har
hyperextenderad gång och slår ut benet som i en båge. Armen
oftast in mot kroppen på samma sida.
- Spastisk gång – saxgång: Bilateral spasticitet i båda benen.
Hyperextenderade och dragande ben.
- Ataktisk gång: Koordinationsproblem. Ostadig, bredspårig och
stapplig gång. Tar gärna tag i saker för att bibehålla balansen. Kan
delas upp i:
o Sensorisk ataxi: Försämrad proprioception
o Cerebellär ataxi: Försämrad lillhjärnasektion.
- Droppfotsgång: Patienten kastar fram foten. Kan ej extendera
fotleden och foten hänger ned. Böjer mycket i knäet. Droppfot
hänger ihop med perifer nervskada. L5 diskbråck, peroneuspareser
etc. Står patienten i droppfotsställning kallas detta spetsfot är
detta tecken på CNS-skada.
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Parkinsons gång: Framåtlutad kroppsställning, svårt att komma igång med rörelser. Små, korta
och hasande gång utan medrörelser ifrån armarna.
Funktionell gångrubbning: Dock normal bakåtgång. Svår diagnos att ställa.
Tå- och hälgång: Avslöjar tydligare svaghet (främst distalt) och nedsättningar.
Hopp på ett ben: Faller bort före gångförmågan är påverkad.
Rombergs test: Ursprungligen ett test på proprioceptiv störning pga syfilis. Används även då
patienten har öppna ögon. Ihop med fötterna och korsa armarna på bröstet. Falltendens med
öppna ögon talar för en cerebellär skada. Falltendens med stängda ögon talar för en
proprioceptiv skada eftersom man då har kompenserat med blicken tidigare.
Finger-näsförsök: Undersöker cerebellära funktioner och förekomst av ataxi. Cerebellär ataxi har
ofta ataxi både vid öppna och stängda ögon. Sensorisk ataxi kan genomföra finger-näs med
öppna ögon men har problem vid stängda ögon. Kollar efter assymmetri. Funktionell ataxi pekar
på samma ställe hela tiden, ex samma ställe på kinden.
Nigsittning och uppresning: Kan avslöja proximal muskelsvaghet (bäcken/bål). Patienten hoppar
nästan ned i stolen och behöver använda händerna för att sätta sig upp.

2.3 Sittande

Ordlista för sensoriska fynd
1. Ögonbottnar: N. opticus (CN II)
Dysestesi: Känselnedsättning
undersöks. Staspapill,
Parestesi: Stickande känsla/vichyvattenkänsla. Pins and needles på
venocklusion, artärocklusion etc.
engelska.
2. Synfält enligt Donders: N.
Hypoestesi: Nedsatt sensorisk uppfattning
opticus (CN II) Fråga om
Hyperestesi: Förstärkt sensorisk uppfattning
patienten ser rörelser i de 4
Allodyni: Upplev smärtupplevelse av normalt stimuli.
kvadranterna.
Astereognosi (taktil agnosi): Man kan inte stoppa ned handen i
3. Ögonrörelser: N. oculomotorius
fickan och tolka att det är nycklar. Kan ses vid parietallobsskador.
(CN III), N. trochlearis (CN IV) och
Lhermittes symtom: Blixtrar till som en elstöt i armar och ben då
N. abducens (CN VI). Vid
man sätter hakan i bröstet à sträckning av nerverna. Nästan alltid
konvergenstest ska pupillerna
MS! MS-misstänkt symtom då det är en demyelinisering i det
också bli mindre. Vid INO blir det
området. Blir en ”kortslutning” i nerven.
nystagmus eller seg adducering
Funktionell sensorisk störning: Sensoriska utbredning stämmer inte
av det sjuka ögat men normal
överens med dermatom och perifera nerver. Kan de kyla på värme
funktion vid konvergens då MLF
och kyla men har smärta i området tyder även det på funktionell
inte är involverad i detta.
störning.
4. Nystagmus: Spontan nystagmus
(ex vestibularisneurit). Ändlägesnystagmus är fysiologiskt.
5. Ptos: Hängande ögonlock. Orsakas av ex Horners syndrom, oculomotoriuspares pga expansivitet.
Myastenia gravis får en gradvis ptos vid uttröttningstest.
6. Pupillstorlek och ljusreaktion: Direkt och indirekt. Dilation innerveras sympatiskt av n. oftalmicus
(CN V). Konstriktion innerveras parasympatiskt av nucleus Edinger-Westphal.
7. Hörsel: N. vestibulocochlearis (CN VIII). Fingergnidningstest.
8. Ansiktsmotorik: Rynka pannan, stänga ögonen och blåsa upp kinderna/le stort.
9. Sväljning- och tuggmotorik: N. glossopharryngeus (CN IX) och N. vagus (CN X).
10. Tungmotorik: N. hypoglossus (CN XII).
11. DDK – diadokokinesi: Test på cerebellär funktion. Även störning i basala ganglier. En dominant
högerhand kan ge en fysiologisk sidoskillnad.
12. Fingerspel: Central pares i handen och finmotorik. Fingrarna ska röra sig oberoende av varandra.
13. AFS – armar framåt sträck: Grassets test är ett ju fel eftersom Grasset aldrig gjort detta.. Man
kan se att ena armen pronerar inåt och faller vid central pares.
14. Muskelkraft i armar: Fingerspretning (håll emot med dina lillfingrar - ulnarispares), biceps och
triceps och axelabduktion. Pekfingergrepp och sedan försöka bryta detta (nedsatt vid
karpaltunnelsyndrom). Dorsalflektion av handled (radialispares).
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2.4 Liggande

Finns olika riktlinjer för dermatomen:
1. Sensibilitet för smärta och vibration: Ansikte, distalt om
Mamillplanet
– Th4
arm och ben. Fråga är bättre. Röra DIP-leden upp och ned
Under naveln
– Th 10
testar proprioception.
Ljumsken
– L1
2. Tonus i hand, armbågs- och knäleder: Rigiditet och
Tummen
– C6
spasticitet. Testa om det föreligger fotklonus genom att
Mellersta fingrarna
– C7
snabbt dra upp foten i avslappnat läge.
Lillfinger
– C8
3. Häl-knä: Komplext test som kräver motorik och
Stortå
– L5
koordination. Utreder om ataxi. En cerebellär skada ger en
Lilltå
– S1
skakig rörelse.
4. Babinskis tecken: Positivt vid skada på pyramidbanan, EP-anfall, Huntingtons etc.
5. Reflexer: Brachioradialis, triceps, biceps, patellar och achilles.
a. Palmarreflex: Vid stimulation av handflator öppnas munnen och armen flekterar lätt. Normalt
hos nyfödda men hos vuxna tyder det på anterior cerebral artery syndrom (ACA).
b. Glabellareflex: Petar flertalet gånger på pannan gör att patienten blinkar. Ska egentligen
mättas och man ska då inte fortsätta blinka. Fortsätter man blinka kallas detta för Myersons
tecken vilket tyder på Parkinsons.

Pyramidalbanor: Tractus corticospinalis anterior och lateral. Motoriska banor för frivilliga rörelser.
90 % överkorsar i medulla oblongata.
Extrapyramidala banor: Tractus rubrospinalis, reticulospinalis, olivospinalis och vestibulospinali.
Motoriska banor med fokus på modulering och reglering av balans och muskeltonus.
Spinocerebrala banor: Från ryggmärgen till cerebellum. Proprioception.
PCML - Baksträngen: Dorsal Column Medial Lemniscus System. Fasciculus gracilis och cuneatus.
Proprioception, vibration, djupt ledsinne och 2-PD. Överkorsning i medulla oblongata.
Spinothalamicus banor: Överkorsar på segmentell nivå i ryggmärgen. Smärtimpulser, temperatur
och diskriminativ beröring.
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3. Skador inom nervsystemet
Topografisk diagnostik/skadenivå
Övergången CNS och PNS är ett
problemområde. Särskiljning enligt
tabellen.

3.1 CNS

Central nervskada
Spastisk pares
Stegrade reflexer
Babinskis tecken positivt
Muskelatrofier saknas

Perifer nervskada
Slapp pares
Svaga reflexer/areflexi
Babinskis tecken negativt
Muskelatrofier
Fascikulationer

-

Supratentoriellt: Skador ovanför tentoriet – storhjärnshemisfär. Skada ger kognitiv påverkan,
dysfasi, synfält bla. Tumör mellan hemisfärerna i primära motorcortex ger positiv babinski.
- Infratentoriellt: Nedan tentoriet men ovanför foramen magnus – inkluderar hjärnstam och
lillhjärnan. Skada påverkar koordination, kranialnervspåverkan och dysfasi bla.
- Ryggmärgen: Hela ryggmärgen ingår i CNS. Sensoriska bortfall, ryggvärk och LUTS bla.
Skador på övre motorneuron – central pares – symtom:
1. Spastisk pares: Ökad tonus – typ som en pennkniv – segt i början men sen slår det till. Sker i
muskelgrupper. Rigiditet är ett begrepp som innebär att hela rörelseförloppet är lika segt
(blyrörsaktig). Finmotorisk påverkan fås också, ex knäppa en knapp etc. En akut CNS skada ger en
slapp pares i 1-2 vecka men efter det utvecklas spasticitet.
2. Stegrade reflexer: Ligger på spinal reflex och hämmas av descenderande banor ifrån hjärnan à
minskad broms à stegrade och ohämmande reflexer. Klonus är en pågående reflexaktivitet som
ofta drabbar vadreflexen. Man
Reflexer och innerverande nerver/nivåer
kan då böja foten uppåt och man
Biceps
– C5-6
– n. musculocutaneos
känner hur reflexen vill slå nedåt
Brachioradialis
– C5-C6
– n. radialis.
= fotklonus = outsläcklig
Triceps
– C7
– n. radialis
achillesreflex. Svårt att gå ned
Patellar/Quadriceps
– L4
– n. femoralis
för trappor.
Vad/Achilles
– S1
– n. tibialis.
3. Babinskis tecken finns: Stortån
extenderar uppåt vid stimulering
av fotsulan. Flekterande fot är normal men extensiv innebär alltså positivt babinski. Bästa sättet
är att dra ifrån laterala delen av hälen och mot lilltån. Barn upp till 2
års ålder, pågående epileptiskt anfall (kan användas för diffa mot
funktionellt anfall), pågående komatillstånd (diabeteskoma ex) kan ha
positiv babinski. Positiv babinski säger endast att skada ligger
någonstans längs pyramidbanan.
4. Muskelatrofier saknas: Skiljer ifrån nedre motorneuronskada. Perifer
nervskada ger stor atrofi.

3.2 PNS

Skador på: Nedre motorneuron, Perifer nerv, Neuromuskulär transmission
eller muskeln.
Skada på nedre motorneuron ger sk perifer pares och dessa symtom:
1. Pares: Slapp pares i enskilda muskler – Isolerad pares alltså.
2. Svaga/bortfallna reflexer: Reflexbågen är helt av på dessa skador.
3. Babinskis tecken finns INTE: Är ju en skada nedanför pyramidbanan.
4. Muskelatrofier: Man kan få en tydlig atrofiutveckling – särskilt lårmuskler och andra välanvända
muskler.
5. Fascikulationer: Ryckning under hudytan som ofta syns i större muskler.
Vägen till muskeln:
1. M1: Anteriort om sulcus centralis ligger primära motorcortex där den impulsen initieras.
2. Pyramidbana – Tractus corticospinalis: I nedre delen av medulla överkorsas signalen till…
3. Nedre motorneuron: Omkoppling sedan till muskeln.
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4. Pareser – olika typer
4.1 Facialispares
Perifer facialispares: Hela
ansiktshalvan är drabbad. Ofta
uppenbar och mer godartad
bakgrund. Skada ofta ipsilateral
(ex ödem. Bells pares, borrelia,
herpes zoster.). Hyperakusi då
m. stapedius innerveras av
facialisnerven. Även nedsatt
smak på främre 2/3 av tungan.
Påverkat tårflöde.
Utred alltid för borrelia,
varicella zoster och HSV innan
man kallar det för Bells
(idiopatisk) pares.
Central facialispares: Endast
munnen (nasolabialfåran blir utslätad). Mungipan hänger. Panna och ögon är ej påverkad. Central
facialispares är alltid farlig då skada sitter mellan motorcortex och pons (hjärntumör, MS, aneurysm).
Skadelokalisationen av facialispares:
- Supratentoriell skada ger en kontralateral extremitetspares och central facialispares.
- Infratentoriell skada ger en kontralateral facialispares om banan ännu ej har överkorsats,
annars en perifer ipsilateral facialispares.
Hemiplegi = Total förlamad och kan ej röra sig.
Hemipares = Innebär endast en kraftnedsättning.
4.2 Abducenspares (CN VI)
Hemi = Ena sidan
Vanligaste ögonmuskelparesen. Ca 40% av neuronen i
Tetrapares = Alla fyra extremiteter.
abducenskärnan projicerar över medellinjen och går upp
Parapares = Båda benen.
genom MLF till kontralaterala sidans CN III för m. rectus
medialis.
Symtom: Horisontell diplopi – främst på avstånd. Ibland ögonsmärta.
Tvångshuvudhållning som patienten intar för att undvika diplopin.
Ibland yrsel.
Orsak: Oftast mikroangiopati till följd av diabetes. Kan vara ett
fjärrsymtom. Ökat ICT, Sinus cavernosus trombos, expansivitet,
trauma, komplicerad AOM. Hos yngre ofta pga viros, borrelia, postvaccinering och pontint gliom.
Prognos: Läker ofta ut av sig själv.
En monokulär diplopi kan skickas till
ögonklinik direkt men en binokulär
4.3 Oculomotoriuspares
diplopi ska till neuro för utredning
Symtom: Ögat lateraliserat och nedåtställt. Ptos (hängande
eftersom skadan då ligger längre bak.
ögonlock). Pupillen kan vara normal eller vidgad. Diplopi.
Anamnes: Fästingbett, diabetes, CVD-sjukdomar,
systemsjukdomar, andra symtom?
Utredning: Pupillreaktion (akutfall om myadriasis och
nedsatt ljusreaktion). Neuro- och ögonstatus. SR hos äldre
patienter för att utesluta TA. Borreliaserologi och
blodstatus. LP om misstanke om brustet aneurysm och
subaraknoidalblödning. MR om radiologi indiceras.
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Orsak: Mikroangiopati till följd av diabetes.
Aneurysm – akut då risk för ruptur. Trauma.
Tumör. Idiopatisk. Borrelia.
Lokalisation: Oculomotoriuskärnan (Bilateralt),
i fascikeln (ipsilateralt), subarachnoidalrummet
(kan ge fluktuerande symtom pga aneurysm av
a. communicans posterior som minskar och
ökar i storlek), Sinus cavernosus och fissura
orbitalis superior (ofta andra
kranialnervspareser också) eller orbita
(diabetesorsakat)
Status: Normalt visus om ej intern. Ptos. Diplopi
(Exo- och hypotropi). Varierande pupillpåverkan
(isåfall myadriasis).
Behandling: Neurokirurg om aneurysm. NSAID
för smärtan. Ej inläggning om inte aneurysm. Ev
skelningskirurgi eller prisma.

4.4 Trochelarispares (CN IV)
Längst extracerebralt, intrakraniellt förlopp av ögonmuskelnerverna – innerverar m.
obliquus superior som inåtroterar, sänker och abducerar bulben. Känslig för trauma.
Orsak: Trauma, mikroangiopati pga diabetes, Borrelia, kongenital. Tumörer etc.
Symtom: Vertikal diplopi – ökar vid blickriktning nedåt och åt motsatt sida.
Excyklotropi (ögat roterat uppåt och utåt). Vanligtvis torticollis (tvångshuvudhållning)
för att kompensera.
Utredning: Samma som för oculomotoriuspares.
Status: Excyklotropi och kontralateral huvudlutning. Kliniska fynd enligt skadelokalisation:
- Trokleariskärna/fascikeln: Kan ge Parinauds syndrom (Dorsal Midbrain Syndrom) som beror på
skada i dorsala mitthjärnan – kan ej kolla upp och ned. Kan även ge Horners då sympatiska
nerver går nära. RAPD (positiv swinging flashlight kan uppstå).
- Subarachnoidalrummet: Störst förlopp här. Frontalt trauma ger bilateral trochlearispares precis
efter utpassage ifrån hjärnstammen.
- Sinus cavernosus: Ofta även andra pareser.
- Orbitan: Liten risk för skada här.
Behandling: Ofta komplett och spontan utläkning. Prisma eller kirurgisk korrektion

4.5 Nystagmus

Ändlägesnystagmus och optokinetisk nystagmus (nystagmus för att fästa blicken på stolpar etc då
man åker tåg) är normalfynd. Nystagmus kan delas upp i:
- Enkel: Horisontell snabb och långsam fas. ÖNH-kontakt då detta ofta är benignt.
- Komplex: Slår vertikalt, rotatorisk, konvergens (slår inåt) eller ensidig. Neurologkontakt
eftersom det ofta beror på en djupare skada.

4.6 Ögondeviation

Höger hemisfär vill skjuta över ögonen till vänster. Vänster vill skjuta över ögonen till höger.
Fokalt motoriskt krampanfall med fokus i höger hemisfär à extra aktivitet i höger sida à Blick åt
vänster
Stroke på höger sidan à Blick åt höger (sjuka sidan)
Blödning i höger thalamus à Blick åt vänster (tänk på överkorsningen)
Stroke i pons à Blick åt vänster
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Perifera nervskador
1. Handen
1.1 N. Radialis – Radialispares - sk “Saturday Night Palsy” och “Honeymoon palsy”

Symtom: Ofta en patient som vaknar upp på morgonen och märker att handen hänger. Svårt att
extendera handen. Sk Dropphand. Sensoriska skador brukar inte vara något bekymmer.
Orsak: Tryck på överarmen. Krävs endast några timmar tryck.
Antingen proximalt vid humerus dorsala omfång eller distalt
nedanför armbågsleden.
Utredning: Inga vidare utredning krävs. Svag dorsalflektion.
Behandling: Spontanläkning 1-2 månader – uppmana till rörelse.
Partiella nervtryckskador har alltså relativt lång läkningstid. Ingen
remiss till neurolog krävs. Handledsskena 2-4 mån eller till
återkommen funktion för kontrakturprofylax.

1.2 N. Medianus – Karpaltunnelsyndrom
Symtom: Vaknar sent på natten av pirrningar i handen mellersta
fingrar (Dig II-III). Pincett/oppositions greppet påverkat efter
thenarmuskulaturen påverkas, ger fumlighet. Drabbar främst
kvinnor i slutet av graviditeten. Symtom distalt om handleden i
medianus innerveringsområde.
Orsaker: Trånga förhållanden under passagen i handleden som påverkar nerven. Idiopatisk,
traumatisk (fraktur/luxation), diabetes, reumatism, hypothyreos och/eller arbetsskada.
Utredning: Bestäm diagnosen med EMG (elektromyografi) och ENeG (Elektroneurografi) för att mäta
distalt och proximalt om skadan för att utröna orsak. Nedsatt tum-oppositionsstyrka.
- Tinels test: Slå på handleden och framkalla pirrningar. Helt ospecifikt. L
- Phalens test: Flektion av handleden och framkalla pirrningar. Helt ospecifikt. L
Dessa tester kan alltså ej diffa ut karpaltunnelsyndrom mot C7 diskbråck som också ger darrningar
och stickningar. C7-diskbråck förväntar sensoriska symtom och försämrad tricepsreflex som ej
uppkommer vid karpaltunnel – är en klinisk diagnos. Tänk på att hälften har bilaterala besvär.
Statusfynd: Nedsatt 2-punkts diskrimination, nedsatt kraft och atrofi av thenarmusklerna.
Behandling: Nattlig ortos. Kortisoninjektion om reumatism. Operation om fortsatta besvär efter 2
månader.

1.3 N. Ulnaris

Symtom: Stickningar och darrningar i lillfinger och upp mot armen.
Orsak: Tryck/fibros i Sulcus nervus ulnaris i armbågen eller handledsnivå (Guyons kanal)
- Handledsnivå: Klohand pga utslagning av
intrinsincmusklerna med hyperextension av MCP, flexion
i PIP och DIP. Svag fingerspretning. Svag adduktion av
tummen. Atrofi av interosserna. Klohand.
- Armbågen: Av ex armbågsluxation
(karpaltunnelsyndrom). Distinkt och välangränsad
domning/känselstörning på handryggen och svaghet
lillfinger. Ofta ej kloställning – svårt att flektera
ytterlederna i ring- och pekfinger.
Utredning: EMG och ENeG innan ev operation.
Behandling: Nattortos. Ev operation.
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2. Ben
2.1 Meralgia paraesthetica - N. Cutaneus Femoris lateralis (CutFemLat)

Symtom: Ren sensorisk. Proximalt, lateralt känselbortfall/smärta/parestesi på låret (byxfickan).
Orsak: Tajta byxor och/eller för hårt åtdragna skärp. Entrapment eller operativ skada.
Utredning: Ev MR. EMG och ENeG vid behov.
Behandling: Ibland blockader ifrån narkosen för att få symtomlindring. Kirurgi i sista hand.

2.2 N. Femoralis pares

Innerverar övre delen av benet
Symtom: Kan ej sträcka benet och böja knäet. Neuropatisk smärta över framsidan av låret.
Orsak: Neuropati associerad med diabetes. Metabol orsak till nervpåverkan. Höftplastik!
Behandling: Saroten, Gabapentin, Tegretol.

2.3 Peroneuspares = ”Strawberry pickers palsy”.

N. Ischiadicus (extension och flektion) bildar tibialis och
peroneus (flektion) vid knänivå.
Symtom: Droppfot och nedsatt fotpronation.
Orsak: Långt huksittande eftersom nerven då spänns ut.
Även vid gipsbehandling och trauma.
Behandling: Spontanläkning efter 1-2 månader. Ev
stödbandage. 3-6 mån om axondegeneration inträffat.

3. Plexus

Plexusskador är alltid ett specialisfall eftersom plexusfall har en allvarlig bakomliggande orsak som
kräver en ordentlig utredning.

3.1 Plexus brachialisskada

Utgår ifrån kotorna C5-C7 och Th1 som bildar plexat.
Symtom: Blandning av medianussymtom och dela ulnarissymtom. Mer komplex bild alltså! Ger en
påverkan på flera av armens och axelns muskel och funktioner
Orsak: Fastnar med handen/armen och det blir slitvåld. Infiltrativt växande tumör. Partusskada.

3.2 Plexus lumbosacralissskada

Symtom: Blandad och komplex bild av sensorik/motorik bortfall – droppfot, nedsatt sensorik.
Orsak: Slitskada vid partus och gyncancer.
Typiska symtom för
ryggmärgsskada/expansivitet:
1. Ryggvärk
Centrala nervskador
2. Segmentell sensorisk påverkan
Ryggmärgen finns (!) – stor delay på ryggmärgssjukdomar.
3. Vattningskastningsbesvär (bromsen
Expansivitet/skada i ryggmärgen ger:
uppifrån stängs av och endast sakrala
1. Segmentella symtom: Skador på just det segmenten.
signaler fungerar – urgency inkontinens)
2. Myelopati symtom: Pga påverkan av de långa banorna.
4. Påverkad motorik i ben.
Är ett samlingsnamn för sjukdomar i ryggmärgen, allt
ifrån osteofyter, diskbråck osv till systemiska sjukdomar. Ger vanligen långsamt insättande
symtom såsom nedsatt proprioception och hypoestesi, sensorisk (spinal) ataxi, spastisk
parapares, positiv babinski. Ofta mer uttalat i nedre kroppshalvan. Orsaker är bla B12-brist (av ex
alkoholism, perniciös anemi etc). (Är INTE samma sak som radikulopati [nervrotstryck].)
Ex tumör i Th6 som växer på hela vänster sidan av ryggmärgen:
Symtom: Sensorisk bandliknande påverkan över dermatomet (segmentella symtom) och ipsilateral
spastisk pares (detta är ju fortfarande i pyramidbanan). Kontralateral nedsättning av smärta och
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temperatur (tractus spinothalamicus)
eftersom de korsar över segmentellt.
Kallas Brown Sequard syndrom.
Vänstersidig positiv babinski och
stegrade reflexer. Får man en
segmentell sensorisk påverkan och
nedsatt motorik i nivån under ska man
alltid misstänka central skada
(ryggmärgen).

Brown Sequard Syndrom - Halvsidig ryggmärgsskada som ger:
- Kontralateral nedsatt/bortfall av smärt- och temperatursinne.
- Ipsilateral förlust av muskelfunktion och proprioception och
vibration. Intakt känselsinne.

1. Spinala tumörer

Verkar lokalt expansivt eller
överväxande. Risk för tvärsnittslesion.
Heterogen grupp.
Orsak: Intramedullära tumörer (gliom
– astrocytom och ependyom eller
metastaser), extramedullära tumörer
(meningeom och neurinom) eller
extradurala tumörer (metastaser
utanför duran eller tumör/metastas i
kotorna).
Symtom: Beroende på lokalisation och vilka bansystem som påverkas – sensorik, motorik och/eller
autonoma. Vanligast med smärta och bortfallssymtom av sensorik/motorik. Ibland ataxi, påverkan på
blåsa/tarm och/eller spasticitet. Misstänks akut svullnad kring tumör ska handläggning vara urakut.
Utredning: MR, tidigare fanns kontrast myelografier som var en rätt oskön undersökning.
Behandling: Operativ dekompression, strålning och/eller kortikosteroider för avsvällning – särskilt vid
akut utveckling av spinala system som kan bero på ödem.

2. Stenos / Sponylos

Orsak: Spinal förträning som trycker på nervrötterna.
Symtom:
- Central stenosering: Pseudoclaudicatio. Värre besvär vid gång och stående – förkortad
gångsträcka pga smärta, domningar, trötthetskänsla. Ryggflektion lindrar då foramina vidgas.
Kan även ge symtom i gluteerna.
- Lateral stenosering: Ischiasbesvär (rizopati). Positiv lasegue.
Utredning: MR.
Behandling: Smärtlindring och rörelseträning – paracetamol/NSAID, ev gabapentin/pregabalin.
Kirurgisk dekompression om uttalade besvär.

3. B12 – brist

Den thorakala delen av ryggmärgens baksträng är det som främst drabbas. Tilltagande
balanssvårigheter under veckor-månader – främst påverkar proprioception.
Symtom: Sensorisk ataxi – proprioception och vibrationssinnet är nedsatt. Spastisk parapares.
Inkontinens/impotens/infertilitet. Hyperreflexi/pos babinski. Optikusneurit och myelit.
Orsak: Autoimmun gastrit, alkoholism, atrofisk gastrit, PPI-behandling, infektion, magsäckkirurgi etc.
Leder till B12-brist som orsakar en degeneration av posteriora och laterala ryggmärgen.
Utredning: B12, folat, MMA. Blodstatus.
Behandling: Remissionsbehandling med po högdos B12 (cyanokobalamin - TrioBe 4 mg/d) eller
injektion Behepan vid tarmdysfunktion. Kostreglering eller underhållsbehandling 0,5 mg TrioBe.
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4. Myelit

Orsak: Inflammation på ryggmärgen. Ofta ingen specifik virus/bakterier utan är oftast en
postinfektiös inflammation ca 10-14 dagar efter. Alternativt parainfektiös. MS, polio, herpes zoster,
SLE, vaskuliter, sarkoidos eller paramalignt.
Symtom: Akut/subakut känselnedsättning i benen och ostadig gång. Eventuell initial spinal chock
med slappa pareser och reflexbortfall som sedan ger spasticitet.
Utredning: MR och LP för att hitta cellstegring bla.
Behandling: SoluMedrol (Metylprednisolon) – 1 gram/dag i 3 dagar. Högdos kortison alltså.
Prognos: Vanligtvis god. 20 % får dock uttalade funktionsbortfall.
Adam-Kiewiczs syndrom

3. Vaskulär skada

Orsak: Cirkulationsstörning som leder till ryggmärgspåverkan.
Väldigt sällsynt med propp. Ofta i samband med hjärtoperationer
eller andra invasiva ingrepp. Främre 2/3 försörjs av a. spinalis
anterior, bakre 1/3 försörjs av de två aa. Spinalis posterior.
Symtom: AKUT motorisk påverkan och sensorikpåverkan. A.
spinalis anterior-syndromet beror på tromb högt upp i detta kärl
och ger akut symtom i form av: Tetra- eller parapares, nedsatt
smärta och temp nedom skadan bilateralt, spinal chock,
baksträngarna bevarade (vibration och djup känsel),
miktionsstörning. Eftersom segmentella artärer och Adam-Kiewics
artär (från aortan) kan försörja nedre ryggmärgen ses slappa
pareser i armar och spastiska pareser i benen.

4. Cauda Equina Syndrom (CES)

Ryggmärgen slutar vid L1-L2 men vissa nervfibrer går däremot ned
igenom spinalkanalen innan de går ut ur ryggraden (cauda equina).
Symtom: Ryggmärgsbråck i L3-L5 som påverkar de nerver som går ut
här. Perifer slapp pares ipsilateralt i benen. Kan liknas vid en plexus
lumbosacralis påverkan. Autonom påverkan (ED, tarm- och
blåsfunktion). Ridbyxeanestesi, ofrivillig flatulens. Akut-några timmars
debut
Orsaker: Diskbråck, epiduralblödning, infektion eller tumör/metastas.
Status: Positiv lasegue, motorisk påverkan. Sänkt sfinktertonus,
ridbyxeanestesi, svag stortåflexion. Akut MR. Bladderscan.
Behandling: KAD. Akut laminektomi. Hälften har kvar symtom.

Orsak: Aortadissektion/ruptuerat
aortaaneurysm.
Symtom: Nivå under L1 påverkas
och ger slapp pares i benen (skada
på nedre motorneuron) och
påverkan på tractus
spinothalamicus som ger
dissocierad känselnedsättning
(känselnedsättning endast för en
eller ett par modaliteter där övriga
modaliteter är intakta) från L1.
Orsak dissocierad känselnedsättning:
- Syringomyeli
- Brown-Sequard syndrom
- Trauma med icke komplett lesion
- PICA-syndrom

5. Conus syndrom

Den absolut nedersta delen av ryggmärgen påverkas.
Symtom: Plötslig och bilateral debut. Blåsrubbning och känselstörning i underlivet (sakrala). Inga
ryggmärgssymtom. Mer ryggsmärta. Symmetrisk muskelnedsättning, hyperreflexi och distala
pareser.

6. Rizopati – Nervrotssjukdom

Symtom: Utstrålning efter specifik nervutbredning. Ex ischias.
Orsak: Nervrotskompression. Kan förekomma i hela ryggraden.
Behandling: Analgetikabehandling. Spontan förbättring. Ev kirurgi.
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Myastenia Gravis (MG)

Specifika uttröttningstester:
• Låt patienten fokusera på pennan med
blicken uppåt – till slut orkar patienten inte.
• Låt patienten knipa hårt ihop ögonen 25 gg
– till slut hänger ögat.
• Talet: Låt patienten upprepa siffror – blir
sluddrigt tal.
• Extremitetstestning: Låt patienten sträcka ut
handen och stå så. Eller 25 tåhävningar.
• Huvud: Lägg handen på patientens huvud
när han/hon ligger och låt patienten trycka
upp.

Ska remitteras till neurolog eftersom de är specialistfall.
Tolkas ofta som funktionella eller hysteriska besvär.
Epidemiologi: Kvinnor i 30 års åldern och män i 70 års
åldern.
Orsak: Autoimmun sjukdom med antikroppar mot AChreceptorer. Är troligtvis en förenklad version efter det
inte finns hos alla. Förhindrar aktionspotentialer och
ger sänkt muskelkraft. Äldre män har ofta ett
bakomliggande thymom.
Symtom: Muskulär uttröttbarhet med dygnsvariation – kommer smygande. Kan delas upp i:
1. Okulära: Diplopi och ptos. Patienten ser sömning ut
2. Bulbära (kranialnerver): Tal-, tugg- och sväljningssvårigheter.
Lambert Eatons syndrom
3. Generella: Extremitet- och nackssvaghet.
Orsak: Antikroppar mot kalciumkanaler i
INGA sensoriska besvär. Besvären accentueras på kvällen men är
presynaptiska membrant à minskad
oftast bättre på morgonen. Besvären kan variera i svårighetsgrad
Ach frisättning.
beroende på hormoner, infektioner, miljö, läkemedel.
Symtom: Uttröttningssymtom såsom vid
Utredning:
myastenia gravis, först efter en initial
1. Uttröttningstester (se textruta)
ökning av muskelkraften pga Ach först
2. Acetylkolinreceptor antikroppar.
frisätts i ökad mängd för att sedan
3. EMG med reptitiva rörelser.
minska. Drabbar främst proximal
4. Tensilontest: sk Efedrontest. Är en kortverkande
muskulatur, sällan bulbära nerver.
kolinesterahämmare. Ska ge tydlig symtomlindring.
Autonoma symtom (muntorrhet,
Blodgas; Ofta normal. I Myasteni-kris påverkas denna dock. CT
impotens och sfinkterstörningar)
för att utreda thymom.
Behandling:
- Thymektomi: Äldre män kan nästan botas med detta.
- Kolinesterashämmare: Mestinon 60 mg ger ofta symtomfrihet hos de med lindriga symtom.
- Kortison: Vanlig dos prednisolon ger paradoxalt försämring och kan dö. MEN SoluModrol (Stark
kortison) kan göra dessa patienter bättre.
Myasten kris
Diff: Lambert Eatons Myastena syndrom vilket ofta är ett
Akut försämring av sjukdomen.
paraneoplastiskt tillstånd. Samma symtom ungefär.
Orsak: Infektion, trauma,
läkemedel, extrema
temperaturer.
Amyotrofisk lateralskleros – ALS
Behandling: Andningsstöd,
Kallas ofta för en motorneuronsjukdom.
övervakning, iv Ig, plasmaferes,
Orsak: Selektiv celldöd av motorneuroner. Okänd anledning ännu.
steroider.
Felveckning av proteiner, virus (polio), tungmetaller, autoimmunitet,
ärftlighet (ej hög hereditet) och andra orsaker har föreslagit. Övre och nedre motorneuron påverkas.
Symtom/huvudtyper: Tvärstrimmig och viljemässiga muskulaturen är det som drabbas.
Sfinkterfunktion och parasympatiska/sympatiska fiber är opåverkade. Symtom som följer det
degenerativa förloppet. Olika huvudtyper ger olika symtom:
- Klassisk ALS/Primär lateralskleros: Primära motorneuron i hjärnan drabbas. 80 % utvecklar
sedan bulbär pares. Central och perifer pares av främs till armar, bål och/eller ben.
- Progressiv spinal muskelatrofi (PSMA/PMA typ 4): Nervtråd ifrån segmentell nivå i ryggmärgen
påverkas. Tilltagande slappa pareser i armar, ben och/eller bål. Sent drabbas mun och svalg.
- Progressiv bulbär pares: Kranialnerverna till mun och svalg drabbas först; dysartri,
Man ska inte ha sensoriska symtom såsom domningar och stickningar eftersom sensorik ej drabbas.
Epidemiologi: Vanligare hos män, främst 50-60 års ålder.
Utredning: LP kan visa neurofilament. EMG ingår i utredning, kan visa patologi.
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Behandling: Riluzol (Rilutek) – en glutamathämmare. Utgår ifrån att glutamatexcitation orsakar
celldöd. I övrigt är det en symtomatisk behandling man ger.
- Depression: SSRI, teamkontakt.
ALS
- Affekt inkontinens: Plötslig skratt eller gråt utan orsak.
Incidens per 100 000
2
Motoriskt program dras på. TCA, information.
Nya fall/år
200
- Hypersalivation: Patienten kan inte svälja saliv. Rinner utåt
Prevalens per 100 000 6-8
och dreglar. TCA, Egazil.
Debutålder
56
- Dysfagi: Dietist, PEG i slutändan oftast.
Överlevnadstid, år
2,5
- Dysartri: Logoped, kommunikator.
Familjär förekomst
10%
- Spasticitet: Sjukgymnastik, baklofen, diazepam.
Könsdominans
Män
- Ångest: Morfin.
Prognos: 90-95% är döda inom 2-3 år men få procent lever längre. Bättre prognos om endast
bensvaghet ex. Tal/sväljningsbesvär (kranialnerver) har ofta sämre prognos.

Yrsel
1. Uppkomst av yrsel

När hjärnan upplever något annat än förväntat. När de
sensoriska systemen ger motstridig information. När hjärnan
inte klarar att sammanställa info på ett korrekt sätt. När
hjärnan upplever balanssituationen som osäker.
Båggångar + ögon + proprioception + viljemässiga aktion +
tolkning av lillhjärnan à Balans.
- 50% orsakas av sjukdomar i vestibulära systemet
- 25% har psykogena orsaker i bakgrunden.
- 25% har annan orsak inklusive central varav 1% är CVL.
-

2. Prevalens

Under 65 års ålder upplever 20-30% av kvinnor yrsel och ca
10-15% av män. Över 65 år är det däremot ingen
könsskillnad, 25%. 10% livstidsprevalens för vestibulär yrsel. I
USA är yrsel den tredje vanligaste orsaken till läkarkontakt.

3. Diagnosticering av yrsel

MS
10
1000
189
28
40
15%
Kvinnor

Akut perifer ihållande yrsel
- Vestibularisneurit
- Zoster oticus
- Temporalbensfraktur
- Labyrintit/labyrintapoploexi
- Laesio auris interna
Långsamt insättande perifer yrsel
- Tumörer i ponsvinkeln
o Vestibularisschwannom
o Meningiom
- Kolesteatom
Perifer intermittent yrsel
- Ménières: 30 min – 5 h. Hörselsymtom.
- BPPV: <60 sek. Lägeskorrelerad och
uttröttbara symtom.
Central yrsel
- Hjärnstamsinfarkt
- Cerebellär infarkt
- Tumör i cerebellum
- Blödning
- MS-plack

Noggrann anamnes
- Karaktär – i attacker eller kontinuerlig. Möjligt att påverka?
- Tidsförlopp – Hur länge har det pågått? Hur länge håller det i sig?
§ Akut: Mer dramatiska symtom!
§ Långsamt insättande: Mindre yrselupplevelse men mer statusfynd.
- Framkallande eller påverkande faktorer?
- Andra associerade symtom
- Andra sjukdomar?
- Mediciner? – Receptfria och lånad läkemedel.
- Ärftlighet? – Andra i släkten med andra symtom?
Noggrant status: Allmänt. Somatiskt. Psykiatriskt. Neurologisk.

4. Central eller perifer yrsel?

Central yrsel: Nautisk yrsel, balansstörning (som går att observera), illamående/kräkning, nystagmus,
ataxi + andra statusfynd (neurologiska). Kan ibland komma smygande.
Perifer: Rotatorisk, illamående/kräkning, balansosäkerhetskänsla, lägesändring triggar, nystagmus
och avsaknad av neurologiska statusfynd. Insjuknar ofta akut med tydliga symtom.
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5. Undersökning

Akut debut ger ofta mer dramatiska symtom medan långsammare debut ger mindre yrsel men desto
mer statusfynd.

5.1 Head-Impuls-test

Undersöker VOR (vestibulo-okulära-reflexen). Normalt vestibulärt impulstest tyder på att man har
normalt inneröra, CN VIII (n. vestibulocochlearis) och normal koppling till hjärnan. Man ska leta efter
korrektionssackader. Positivt HIT talar för vestibularisneurit.

5.2 Nystagmus

Central nystagmus: Sidoväxlande. Dissocierad (de både ögonen har olika grad eller typ av nystagmus)
Perifer nystagmus: Grad I-II-III (snabb fas mot friska sidan).
Fysiologisk nystagmus: Sidoväxlande i extremt ändläge.
Uppkomst av nystagmus: CN VII kärnan kopplas till pontina blickriktningscentrum som styr ögat.
Stimulering av vänster sida (inflammation) ger
Spontan nystagmus gradering enl Alexander
vänsterslående nystagmus. Lesion i vänstersida ger
Grad 1: Enbart vid blickriktning mot snabba fasen.
högerslående nystagmus. Den sidan som ger mer
Grad 2: Även vid blick rakt fram.
aktiveringen får även nystagmus.
Grad 3: Även vid blick bort från snabba fasens håll.

5.3 HINT-test

Genomförs på patient med timmar-dagar med bestående yrsel och nystagmus. Detta kan diffa
mellan vestibularisneurit och stroke.
1. Nystagmus: I primär och lateral blickriktning
2. Test of Skew: Leta efter vertikal nystagmus
3. HIT – Head Impuls Test: För att bedöma VOR bilateralt.
Central orsak: Nystagmus som byter riktning, vertikal nystagmus vid cover test och normal HIT.

6. Icke-vestibulär orsak till yrsel

Cerebellopati. Muskelspänningsyrsel. Psykogen yrsel. Yrsel och äldre. Cervikogen yrsel.
Sekundär yrsel orsakad av: CVL, tumör, MS och/eller migrän.

6.1 Cerebellopati

Orsak: Intox, alkoholskador (irreversibelt. Kan ge vermisatrofi och bredspårig gång), ärftliga
ataxisjukdomar, MS och tumörer (lokalt växande men även ex testiscancer, bröstcancer, thyroidea
som skickar iväg antikroppar som påverkar purkinjecellerna i cerebellum).
Status: Nystagmus. Ofta utslag på Finger-näs-test, Häl-knä-test, alternerande rörelser och Romberg.
Behandling: Behandling/förebyggande av bakomliggande/utlösande sjukdom.
Skadelokalisation
Orsaker
Symtom
Posteriora loben =
- Vaskulär stroke
Dysmetri (oförmåga att bedöma avståndet till
neocerebellär
- Tumör
rörelsens mål. Gör felpekning)/dysdiadokokinesi.
lesion
- Neurodegenerativa
Ataxi. Nystagmus. Dysartri. Intentionstremor.
Hypotoni.
Anteriora loben =
- Alkohol
Fyllegång (går ej rakt), huvudtremor.
Gång/limbisk ataxi
- Malnutrition
Medellinje =
- Medulloblastom i fjärde ventrikeln Falltendens mot mest drabbade sida. Kan
Trunkataxi
som påverkar vestibularisnerven.
involvera ögonen.

4.7 6.2 Muskelspänningsyrsel – Funktionell yrsel

Symtom: Ostadighet i sekundkorta attacker. Rädsla för att falla. Känsla av snedsteg, sjögång,
avskärmning från omgivning.
Status: Ofta helt ua. Oro och spänningstillstånd i nackmuskler.
Orsak: Kommer ofta efter en period av yrselsjukdom eller efter ett fall. Bristande samspel mellan
afferenta impulser.
Behandling: Info, avslappningsövningar, fysisk aktivitet. Sjukgymnastremiss i hand!!!
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6.2 Yrsel hos äldre

Orsak: Åldrad sensorik, genomgångna CVL,
ökad ateroskleros (gränsfall till
hjärnstamsischemi) och/eller BPPV som är
vanligare hos äldre.
Tänk dock alltid bredare hos äldre
patienter – andra orsaker: Arytmi?
Hypotoni? Mediciner? B12-brist, B-glukos
eller anemi? Polyneuropati?
Behandling: Primärprevention; ex
lipidsänkande behandling,
antihypertensiva etc.

6.3 Cervikogen yrsel

Ovanlig orsak till yrsel som sker till följd av
en mekanisk tillklämning och framkallande av yrsel vid huvudvridning åt ena sidan. CAVE
blodtryckssänkning – risk för TIA-symtom/ischemi.
Orsak: Spondylos.
Behandling: Operation när möjligt.

6.4 CVL – stroke/blödning

MR visar bäst CVL i cerebellum. Stor blödning
kan man se med CT-skalle men är MR som
gäller. Utesluter endast blödning. Nästan inga
har patologiskt head-impuls-test pga detta.
Orsak: Cerebellär infarkt, PICA-infarkt eller
AICA-infarkt vanliga orsaker.

6.5 MS-skov

Orsak: MS plack i lillhjärnan eller
hjärnstammen.
Symtom: Vestibulär påverkan. Ataxi.
Balanssvårigheter. Dissocierad Nystagmus
(INO).
Utredning: MR visar plack.

Intranukleär oftalmoplegi – INO
Uppstår av en hjärnstamsskada i den mediala longitudinella
fasikeln (MLF). INO manifesterar med horisontell blick med
diplopi, svag adduktion på den drabbade sidan och nystagmus
av det kontralaterala ögat. Det drabbade ögat kan inte
adducera förbi mittlinjen men det adducerar normalt med
konvergenstest eftersom detta inte kräver en fungerande
MLF. Konvergens test för att utesluta oculomotoriusskada.
Orsak: MS, vaskulärt (äldre).
Utredning: MR hjärnstam.

6.6 Migrän

Basilarismigrän ger yrsel och
balanssvårigheter. Oftast inte basilarismigrän
utan större kärl.
Symtom: Flera attacker av huvudvärk och
stereotypt mönster.

Neurogen smärta
Nociceptiv smärta = Utlöst av kroppsskada –
den fysiologiska smärtan. Behjälps av smärtlindring.
Neurogen smärta = Utlöst av fel/imbalans i nervsystemet. Behjälps inte av vanlig smärtlindring.
Idiopatisk = Obegriplig/utan förklaring.
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1. Smärtsystemet

Smärta fortleds av A-delta (myeliniserade) och C-fiber (ej myeliniserade). A-delta nerver förmedlar
reflexer och akut smärta. C-fiber förmedlar senare smärta så att smärtan uppmärksammas.
Smärta omkopplas i ryggmärgens bakhorn och leds på lateralsidans baksträng i ryggmärgen. Och upp
längs bansystemet genom thalamus till cortex. Det är först i cortex man upplever smärtan. Blockerar
man smärtsignalen innan den når cortex tar man bort smärtan.

1.1 Smärtmekanismer

1. Ektopisk: Impulsbildning, tex neurom. à Skickar smärtsignaler.
2. Efapser: Kontakt mellan nervtrådar ”läcker” signaler (kalium) och genererar impuls.
3. Desinhibition: Bristande smärthämning i systemet. Nervsystemets flesta signaler är dämpande.
Skador längst smärtbanorna ger lätt skador på smärtdämpande mekanismer. Därför ger skador i
nervsystemet ofta ökad smärtupplevelse.

2. Neurogena smärtsyndrom

Smärtor: Neuralgi, neurinom, causalgi, fantomsmärta, smärtor efter bältros, polyneuropati och
central smärta.

2.1 Neuralgi – nervsmärtor (Trigeminusneuralgi som exempel)

Ex Trigeminusneuralgi. I gren 1 ska man överväga diagnoser såsom tumör eller MS.
Epidemiologi: Från 50 åå. 2/3 är kvinnor. Färre än en halv promille av befolkningen.
Symtom: Sek-min långa huggande intensiva ansiktssmärtor. Drabbar Nn maxillaris och mandibularis
(Gren 3 = annat). Anfall initieras av triggerpunkter inom trigeminusgrenen eller i samband med
födointag, tal, tvätt av ansiktet, tandborstning och exponering för kyla/värme.
Status: Palpera och nudda hårstrån, ögonlock, tandkött, slemhinnan etc för att trigga igång
smärtskurar. Samma vid ex födointag, ansiktstvätt, tandsborstning etc. Kontroller masseterfunktion.
Orsak:
- Klassisk (idiopatisk): Mekanisk komprimering av trigeminusroten av en kärlslynga (a. cerebellaris
superior). Initialt gren 2, sedan spridning gren 3.
- Symtomatisk: Tumör, MS, hjärnstamsinfarkt. Ger annorlunda symtom och drabbar även gren 1.
Utredning: MR och LP vid behov av utredning vid övrig neurologi och misstanke om ev MS, tumör.
Behandling: Tegretol (Karbamazepin) 50-100 mg 1 x 2 (ökning till 200 mg 1 x 2-4), TENS. Även
Pregabalin/Gabapentin, Lamictal, Saroten.
- Neurokirurgi: Blockad av trigeminusgangliet, Janettaoperation (dekompression i hjärnstammen).

2.2 Mortons metatarsalgi – Mortons neurinom

Orsak: Nervsmärta pga kompression av interdigitalnerv mellan två metatarsalben (III och IV oftast).
Sker pga nedsjunket fotvalv à inklämning och upphov till neurom. Även av hårt knutna skosnören.
Symtom: Smärta i främre delen av foten ut mot tårna vid belastning. Känselnedsättning kan
förekomma.
Status: Palpationsömhet. Tinells tecken kan vara positivt. Sensibilitetsnedsättning kan förekomma
interdigitalt. Smärta i foten vid kompression av foten ifrån sidorna. Uteslut fraktur, vasulit, neuropati
och ischemi. Är en klinisk diagnos.
Behandling: Exponeringssanering och skoinlägg.

2.3 Fantomsmärta

Orsak: Deafferentiering. Hjärnan förstår inte att foten är borta.
Symtom: Kramp och brännande smärta.
Behandling: Allt kan prövas. Nya proteser, smärtbehandling, undvik tryck etc.

18

2.4 Causalgi = Sympatisk reflexdystrofi (RDS) = Regionalt smärtsyndrom

Drabbar en perifer nerv i hand eller fot. Oftast en skadad nerv som skadats i samband med trauma
(inopererade material också).
Symtom: Kontinuerlig brännande och svår smärta. Undvikande beteende och vill inte ha kläder/skor.
Status: Varm kroppsdel, trofiska förändring, förändrar färg beroende på läge.
Orsak: Skada på sympatikusdelen av reflexbågen à Sympatiskt påslag på det initiala skadeområdet.
à Vasospasm, vasodialtion och ökad smärta à Ond cirkel med smärta och svullnad.
Behandling: Sympatiskblockad och TENS.

2.5 Postherpetisk neuralgi

Orsak: Vilande herpes/varicellavirus i ganglion som ger kvarvarande smärtor. Ökad incidens med
ökad ålder.
Symtom: Molande och brännande smärta med ev initiala blåsor.
Behandling: Antiviral behandling tidigt i skedet med Aciklovir. Sedan samma smärtbehandling som
med andra neurogensmärta.

2.6 Central smärta – ”Thalamussmärta”

Drabbar olika nivåer i ryggmärg och hjärnan. Är ett relativt ovanligt tillstånd.
Orsak: Vanligt vid MS, stroke, ryggmärgsskada.
Symtom: Brännande känsla, smärta i delar av, eller hela, kroppen. Kan övergå i molande värk.

2.7 Kroniskt smärtsyndrom

Kroniskt smärta = Smärta >6 mån
Symtom: Flera smärtlokaler, ofta flyttar sig värken, outhärdligt ont. Fler olika smärtkvaliteter
(Brännande, sveda, kramp, molande). Börjar ofta med lokaliserat värk.
Orsak: Smärttillstånd som à ökad smärtbenägenhet (”Winding Up”). Påverkan på
filtreringsmekanismer – alltfler signaler släpps in. Negativa cirklar.
Symtom utöver smärtan: Långvarig smärta ger symtom såsom nedstämdhet, irritabilitet,
sömnstörning, koncentrationssvårigheter, initiativlöshet, tillbakadragenhet, minska social och fysisk
aktivitet, sämre aptit och förstoppning. Samma såsom vid depression.
Behandling: Operationer ska undvikas. Gäller att hitta rätt medicinering, ex antidepressiv medel med
analgetisk och antidepressiv effekt. Psykologisk och social rehabilitering.

3. Behandling av neurogen smärta

Det tar tid att pröva sig fram för att smärtstilla neurogen smärta, inte ens morfin brukar ha god
effekt. En minnesrams för neurogensmärtbehandling är ”TST”:
TEGRETOL
- Tegretol = Epilepsimedicin
SAROTEN
- Saroten = Depressionsmedicin
TENS
- TENS = Blockerar och avleder smärta med ”Gateway-teorin” som utgångspunkt.
Behandling – smärthämmande faktorer:
- Perifer nivå: Prostaglandinsynteshämmare (NSAID), lokalbedövning, hämmare av ROS
(Paracetamol), opioider och guld.
- Ryggmärsnivå: Högfrekvent TENS, massage, vibration, värme, kyla, opioider.
- Hjärnstamsnivå: Akupunktur, lågfrekvent TENS, muskelarbete, opioider, antidepressiva.
- Hjärnbarksnivå: Lugn, förtröstan, glädje, hypnos, suggestion, positiv förväntan.

3.1 Antidepressiva mediciner
Oklar verkningsmekanism, finns teorier om att smärtdämpande banor förstärks. Motverkar vanligtvis
den bakomliggande depressionen. Vanligtvis TCA (äldre antidepressivum, ex Saroten) som används.
Är bäst mot molande, dov, svårbeskrivlig smärta.
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3.2 GABA-verkande

Baklofen, gabapentin etc. Hämmar neurotransmission men påverkar ej neuromuskulär transmission.

3.3 ”Bedövningsmedel”
Lidokain, Mextilen. Även vanliga NSAID och ibland opioider kan fungera.

3.4 TENS

Blockerar ”inflödet av smärta i ryggmärgen”.
Genom elektrisk stimulans kan man stimulera
endorfiner – ”gate control” princip används –
se bild. Oklar om bäst effekt vid perifer
neurogen smärta. A-beta-fibrer aktiveras och
stimulerar inhibitoriska interneuron som
förhindrar att smärtsignaler skickas vidare.

3.5 Antiepileptika

Agerar membranstimulerande och tros fungera bäst mot huggande och vass smärta. Ex
Karbamazepin (Tegretol), fenytoin, clonazepam, gabapentin, pregabalin och lamotrigin.

3.6 Akupunktur

Sensorisk stimulering (som TENS). Troligen effekt både i ryggmärg och på inhibitoriska
descenderande banor. Påverkar ANS.

3.7 Sympatikusblockad

Påverkar onda smärtcirklar där autonoma nervsystemet är aktiverat – främst perifer nervskada med
brännande karaktär. Phentolamine-test kan genomföras vilket innebär att man blockera sympatiska
gränssträngen med regional iv blockad med Guanetidine. Man letar då efter feokromacytom som
orsak till symtomen och hypertension. Denna injektion kommer att minska hypertensionen om det
finns ett feokromocytom. Är det essentiell hypertoni höjs det istället.

3.8 Baksträngs-/perifer nervstimulering
Blockerar inflödet av smärtsignaler i ryggmärgen. Utförs transkutant eller vid operation. Man får då
en dosa under huden som skickat impulser via elektrod eller platta i ryggmärgskanalen och ska då ge
stickningar i området. Indikationen är vid smärta till följd av skada på nerv eller rot. Ej effektiv vid
ryggmärgsskada.

Epilepsi
Definition: Upprepade, oprovocerade anfall. Ej något enstaka och provocerat.
Faktorer som påverkar anfallströskeln: Sömnbrist, feber och alkohol. Har man varit på utlandsresa
och får ett solitärt anfall är detta inte samma sak som epilepsi.
Prevalens: Ca 1 %.

1. Orsaker till epilepsi

Kryptogen/Idiopatisk epilepsi: Inga fynd på MR eller andra undersökning. Ca 2/3.
Symtomatisk epilepsi: Epilepsi är symtom på en strukturell och organisk skada. Ca 1/3.
- Det viktigaste tillståndet här är tumör. Misstänk alltid detta om en vuxen får epilepsi.
- Stroke i senare fas kallas för postapoplektisk epilepsi.
- Trauma, i regel kraftigare skalltrauma med impression etc.
- Encefalit, vid ärrbildning efter utläkning kan ge epilepsi.
- Missbildningar
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Debut
- Fokal debut
- Generaliserad debut (både
hemisfäraren samtidig)
- Oklar
- Från fokala till bilateralt anfall.
Medvetandepåverkan
- Fokal utan medvetandepåverkan
- Fokal med medvetandepåverkan
- Klar medvetandepåverkan
- Generaliserade anfall

Debut av epilepsi
De flesta får under barn och ungdomsåren. Efter 20-25 års ålder
fram till +50 års ålder så är risken att utveckla epilepsi låg. Efter 50
års ålder ökar andelen symtomatisk epilepsi till följd av metastaser
etc. Ca 30 % av alla förstagångs epilepsianfall är akut
symptomatiska (tumörer, infektioner etc).
Faktorer som talar för EP-anfall Faktorer som talar för synkope
Tungbett
Obskurationsfenomen (svartnar för
2. Symtom
ögonen)
2.1 Generella anfall
Huvudvridning
Svettningar före medvetandeförlusten
Elektrisk urladdning i hela
Muskelvärk
Illamående före medvetandeförlusten
hjärnan som uppstår
Medvetslöshet
mer
än
5
min
Blekhet
någonstans i hjärnans
Cyanos
Postural tonusförlust
bilaterala nätverk och sprids
Postikal förvirring
Omedelbart orienterad efter
till både hemisfärerna.
medvetandeförlusten.
2.1.1 Toniskt-kloniskt anfall – ”Grand mal”
Symtom: Anfall inleds med medvetandeförlust och tonisk fas med stelhet i hela kroppen som varar
ca 10-30 sek. Övergår sedan till klonisk fas med symmetriska ryckningar i hela kroppen och vara i ca
30-60 sek. Sedan slappar muskulaturen och efterföljd
av postikal fas med uttalad trötthet och/eller
konfusion. Ibland förekommer tungbett.
Anamnes: Man bygger diagnosen på hur anamnes
över hur anfallet har sett ut.
- Hur länge höll det på: <5 minuter (ofta 2-3 min).
- Postikal fas: En slags refraktärperiod. Trött, ter
sig ej adekvat, förvirrad. (EEG jämfört med innan
anfallet är i princip platt). Ev snarkningar.
- Sår på tungan: Vanligt med tungbett
- Träningsvärk efteråt: Pga muskelaktivering.
- (Kissat på sig är INTE specifikt för EP anfall. Kan
lika gärna vara en svimning.)
Utredning: Kliniska/anamnestiska delen är dock viktigare.
- EEG: Kan bekräfta men aldrig utesluta då träffbarheten är låg. 30-40% chans att hitta.
2.1.2 Absensepilepsi – ”Petit mal”
Drabbar barn och ungdomar (ofta 4-12 år). Korta anfall av intensiv epilepsi.
Symtom: Patienten blir då kortvarig frånvarande (<30 sek) och stilla. Har inga kramper.
Orsak: Kan provoceras av hyperventilation eller flimmerljus. Finns även atypiska varianter.
Prognos: Växer ofta bort med åldern hos barn.
Behandling: Växer oftast bort (<80 %). Etosuximid upptrappning till 20 mg/kg.
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2.1.3 Juvenil myoklonisk epilepsi
Insjuknande från 5 års ålder till vuxen ålder. Myokloniska epilepsi
kännetecknas av symmetriska eller assymetriska, plötsliga och mycket
kortvariga ryckningar, vanligen i armarna. Medvetande uppfattas ofta som
opåverkat. Juvenil myoklonisk epilepsi kännetecknas av debut vid 10-20 års
ålder och myoklonier oftast på morgonen.
Symtom: Vid uppvaknande slår armen uppåt. Kalla på engelska ”The Flying
Tee-cup syndrom”. Ibland atypiska absenser.
Prognos: Kan finns kvar i vuxen ålder ibland. Kräver då livslång behandling.
Behandling: Valproat 15-30 mg/kg (undvik prepubertala flickor), Lamotrigin 1-10 mg/kg eller
levetiracetam 30-60 mg/kg. Samtliga kräver upptrappning.
2.1.4 Atonisk epilepsi
Debuterar i ung ålder. Finns olika typer av atoniska epilepsi.
Symtom: Man tappar all kraft i musklerna och faller ihop. ”Drop attacks”.

2.2 Fokala/partiella anfall

Ofta en lob i taget som laddar ur. Är kortvariga anfall (sekunder) och patienten är vaken vid dessa
anfall. Vanligaste typen av anfall. Drabbar även vuxna.
Fokala anfall kan sprida sig och orsaka en sekundär generalisering som skapar tonisk-kloniska anfall.
2.2.1 Occipitallobsepilepsi
Viktigt att skilja detta ifrån migränaura och synfenomen.
Symtom: Synfenomen (ljusblixtar, eldklot, stjärnor).
2.2.2 Parietallobsepilepsi
Är också viktigt att urskilja denna ifrån migränaura och
fenomen kopplade till det.
Symtom: Sensorisk påverkan i kroppen.
2.2.3 Frontallobsepilepsi
Symtom: Skakningar i ena kroppshalvan. Kortvarig
motoriskt anfall. Finns en mångfald kliniska symtom
beroende på lokalisation för anfallets utgång. Enkla eller
komplexa motoriska rörelser kan förekomma.
2.2.4 Temporallobsepilepsi – psykomotorepilepsi
Varar något längre (minuter) och dessa patienter är inte helt vakna/adekvata till skillnad från ovan.
Symtom: Mentala/psykiska, sinne samt motoriska symtom.
- Mentala/psykiska: Depersonalisation – patienten känner att han/hon ”står utanför sig själv”.
Deja vu/jamais vu (=Aldrig sett. Ex aldrig sett sitt kontor förut). Ej adekvat.
- Epigastric rising: Känns som att magen stiger uppåt.
- Lukt, smak och hörsel: Ex hör en ljusslinga, känner metallsmak i munnen, obehagliga dofter.
- Automatismer: Stereotypa motoriska aktiviteter. Ex stå med smackande ljud av munnen ett tag.
Orsak: Ofta okänd. Ibland hjärnskada, tidigare infektion, ärrbildning, stroke, tumör etc.

3. Utredning av epilepsi

På akuten efter anfall: Störst risk för nytt krampanfall inom 24 h. Kontrollera GCS, orientering och
övervakning (EKG och saturation) för att undvika nytt anfall och status epilepticus. Lung- och
hjärtstatus, blodtryck, neurologiska undersökning, temperatur och blodprover.
Vid anfall hos känd epileptiker bör man även inkludera koncentrationsbestämning av antiepileptika.
Alltid DT med kontrast: Man letar efter expansivitet och tumör.
EEG: Görs på de flesta men inte alla. Petit Mal är helt avgörande att man gör EEG då man ställer
diagnosen med detta. Görs i regel på mottagningsbesök.
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4. Differentialdiagnostik till epilepsi

Synkope: Svimning som faller ihop. Mycket kortvarig (ca 30 sek). Lätt groggy efteråt men ej postiktal
förvirring och tungbett etc. Eventuellt prodromala symtom.
TIA: Kan ej likna ett parietallobsanfall. Ofta längre (timmar) än epilepsianfall. Retningssymtom och
bortfallssymtom skiljer detta ifrån epilepsi. TIA ger bortfall. Ep ger retning.
Migrän: Migränaura kan likna epilepsi då det även pirrar och sticker i ena kroppshalvan. Längre
duration - Brukar vara i 15-30 min dock vilket är längre än sensoriska, fokala ep-anfall.
TGA – Transitorisk global amnesi: Kan likna det postiktala förvirringstillståndet. Tappar minnet och
är förvirrad – är övergående efter några timmar. Beror på ischemi i mediala
temporalloben/hippocampusområdet. Patienten är dock vaken och aktiv under detta tillstånd.
Funktionella anfall: Anfall på psykogen grund. Uppträder ofta inför publik, vid ronder och när folk
iakttar en. Kan se konstgjorda ut, men inte alltid. Patienter med denna typ av anfall ramlar inte och
slår sig. Ramlar alltid mjukt. Ofta är anfallen avledbara om man går fram till patienten. Inget positivt
babinski vid anfallet till skillnad från andra ep-anfall. Blir inte bättre på antiepileptika.
Narkolepsi: Tappar tonus, ramlar ihop och somnar. Kan tolkas som medvetandesänkning.

5. Behandling av epilepsi

Första hands behandling vid fokala anfall:
- Tegretol (Karbamazepin) (200-400 mg x 2): Första dagarna känner sig patientern
yra/balanssvårigheter. Trappa upp med halvdos. Leverprover då det är levertoxiskt.
- Lamotrigin: Långsam upptrapping pga risk för hudskador – ännu långsammare till gravida.
Första hands behandling vid generella anfall:
- Ergenyl (Natriumvalproat) – (500 mg x 2): antiepileptikum med stor bredd. Effekt mot nästan alla
typer av epilepsi. Sedation som biverkan. Teratogent – undvik till gravida!
Vanligt läkemedel mot både generella och fokala anfall – välanvänt och beprövat:
- Keppra (levotiracetam) – 500 mg x 2: Sedation som biverkan.
Körning vid epilepsi: För B-körkort krävs en symtomfrihet i 1 år.
Graviditet: Mäta serumkoncentration, ev dosändring. Undvik Ergenyl. Kontroller.

6. Status epilepticus

Orsak: Förändrad antiepileptisk behandling. Alkohol. Infektion. Strukturell skada.
Definition: Anfallet ska ha pågått i mer än 30 min eller 2 på varandra följande grand mal utan
patienten har återhämtat medvetandet. (Efter 5 minuter börjar man dock försöka behandla och
avbryta anfallet).
Utredning: Vittnesanamnes.
Behandling:
- Stesolid (diazepam) iv 10 mg som kan upprepas upp till 30-40 mg med mellanrum. Ger kortvarig
muskelavslappning. Men effekten är kortvarig och övergående.
- Lägg till Ergenyl iv (40 mg/kg. Max 3000 mg) då detta har en längre kramplösande effekt än
Stesolid.
- Keppra är inte lika potent (max 4500 mg), risk för psykiatriska biverkningar (suicidalitet). Enda
läkemedlet av antiepileptikum som går via njurarna. Blodstatus (risk för trombocytopeni),
elstatus (hyponatremi) och leverstatus då de andra läkemedlen metaboliseras i levern.
Kan man inte bryta anfallet ska de sövas med Propofol på IVA. Tidigare var Proepanutin
(membranstabiliserare) iv standard men kan ge kardiovaskulär kollaps och/eller CNS-depression.

7. Anfall på stan

Rör ej för mycket. Stoppa ej något i munnen. Se till att positionen är bra och ta bort risker runtom.
- Position: Framåtstupat läge.
- Risksanering: Dra bort ifrån farliga miljöer. Halssmycke med ett ljus = epilepsihalsband.
- Ta tid
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Narkolepsi
Definition: Obetvingligt sömnbegär.
Förekomst: Finns ca 4500 personer med narkolepsi i Sverige.
Orsak: Primär narkolepsi är genetisk orsakad och orsakar
autoimmunitet och brist på orexin som är hormon som relegerar
vakenhet. Orexin och orexinproducerade celler förstörs av
autoimmunitet.
Symtom: Attackvis sjukdom. Patienten faller i sömn vid olika aktiviteter såsom körning, samtal etc.
- Kataplexi: Man tappar tonus i kroppen på emotionella stimuli. Ex man hör något roligt eller
tragiskt och ramlar ihop eller tappar benen.
- Sömnparalys: REM-sömn inträder tidigare än vanligt i narkolepsi. I sömnparalys har REM-sömns
muskelavslappningen börjat innan REM-fasen har börjat.
- Hypnagoga hallucinationer: Kommer i samband med anfallet.
Diagnostik: Remiss till neurologi. Multipel sömnlatens test (MSLT) används för att se hur lång tid det
tar att komma till REM-sömn. HLA-typing.
Utredning: Mätning av orexin (hypocretin) vilket visar låga nivåer för vissa narkolepsityper.
Behandling: Metylfenidat (Concerta) eller Modafinil för att minska dagsömningheten. SSRI/SNRI för
att förhindra kataplexiattacker.
Kliniska fynd talande för atypisk Parkinson:
- Bristande svar på dopaminerg behandling.
Parkinsons sjukdom
- Snabb progress
Kardinalsymtom:
- Ortostatism
- Hypokinesi (långsamma rörelser)
- Neurogen blåsstörning
- Vilotremor (Hos 60 %) (Tremor som upphör vid
- Tidig utveckling av balanssvårigheter
aktivitet – ex dricka kaffe.)
- Tidig dysfagi
- Stelhet/rigiditet.
- Tidig och svår dysartri.
Parkinsons gång: ”Pisa-fenomen” framåtlutande
- Tidig demens, hallucinos, kortikala
gång.
bortfallssymtom.
- Pyramidbanepåverkan (reflexstegring, Bakinski)
1. Parkisonism
- Vertikal blickpares
1. Sekundära: Ex CVL, neuroleptika etc.
- Affektinkontinens
2. Primär: Neurodegenerativ och progressiv.
- Cerebellära symtom
1.1 Parkinsons sjukdom
- Stridorös andning
Går med de typiska symtomen och svarar oftast på
dopaminerg behandling.
- Idiopatisk – här hamnar 80 % av patienterna.
- Ärftlig (5-10%) – finns 21 st PARK gener (styr nedbrytning, mitokondriefunktion etc).

1.2 ”Parkinson plus”

Atypisk Parkinson. Ingen tydlig förbättring av behandling med Levodopa och atypiska symtom.
PSP: Progressive Supranuclear Palsy. Klarar inte av ögonföljerörelse – vertikal blickpares i efterhand.
Ramlar ofta bakåt. Får ofta också en personlighetsstörning (skrattande oavsett situation). Dysartri
och dysfagi. Retrocollis oftast (Bakåtböjd nacke). Bilateralt hypokinesi och rigiditet främst i nacke och
bål. 200-500 fall i Sverige.
MSA: Multiple system atrophy. Ca 200 i Sverige. Grav parkinsonism som ofta sitter i båda halvorna.
Autonom dysfunktion i form av ortostatisk hypotension, inkontinens, ED, svårt att resa på sig.
Dysfagi, dysartri, nackmuskeldystoni (antecollis), stridorös andning pga stämbandsdystoni. Snabbare
sjukdomsförlopp. Kan indelas i:
- MSA-P: Parkinsonistisk typ. Mer parkinsons symtom.
- MSA-C: Cerebellär typ. Mer cerebellära symtom.
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CBD: Corticobasal Degeneration. Ger kortikalt och basalt engagemang. Hypokinesi och rigiditet
initialt. Sedan svårt med tal, apraxi och ”alien limb” (känner inte sig vid en extremitet). Ca 50
patienter i Sverige – ovanligaste typen.
Lewy-body demens: Lewy kroppar (proteinansamlingar) i nervcellernas cytoplasman Parkinsons
symtom (rigidtet) med progredierande kognitiv svikt med påtagliga fluktationer mellan dagar.
Visuella hallucinationer. Falltendens, ortostatism och neuroleptikakänslighet samt trötthet.
Behandlas med kolinesterashämmare (Alzheimers läkemedel. Ex Donepezil och Rivastigmin)

2. Diagnostik av Parkinsons
2.1 Steg 1 – Typiska symtom

Bradykinesi och åtminstone 1 av: Rigiditet, vilotremor och/eller postural instabilitet.

-

-

1.
2.
3.
4.

2.2 Steg 2 – Exkludera diagnosen vid…

Plötslig insjuknande
- Skalltrauma
- Encefalit
- Neuroleptika
Strikt unilateral
- Supranukleär ögonstörning (atypisk)
- DOPA okänslig.
Cerebellära tecken (atypisk)
- Tidig, allvarlig ANS symtom (atypisk)
Tidig, allvarlig demens (Lewykropps demens)
- Babinskis tecken (kortikalt engagemang)

2.3 Steg 3 – Stödjande symtom

Unilateral debut
- Progressivt insjuknande
- Sjukdom ≥10 år.
Bestående asymmetri (värst på den sida som först drabbas)
70-100% svarar på levadopa
- Levodopa-inducerande dyskinesier
>5 års anamnes på levodopa-känslighet
- Hypofoni (otydligt tal)
Mikrografi (skriver mindre och mindre)

3. Vanliga differentialdiagnoser till Parkinsons

Atypiska/”Parkinson plus”: MSA, PSP, CBD. – Stora förändringar på MR.
Lewy-body demens: Stelhet, fluktuerande hallucinationer och demens inom ett år.
Essentiell tremor: Behandlas med betablockerare, gabapentin, liskantin eller DBS.
Normaltryckshydrocephalus: Triad av; Bredspårig gång + urininkontinens + kognitiv svikt.

4. Riskfaktorer för Parkinsons sjukdom

Ökad risk: Ålder, man, familjehistoria, exponering (brunnsvatten och pesticider), skallskada, REM
behavior disorder (RBD; Man lever ut sina drömmar och är motoriskt aktiv under sömn),
förstoppning och depression (limbiska belöningssystemet är drabbat).
Minskad risk: Koffein (5 koppar kaffe/d), nikotin, urinsyra.
Tidiga tecken på Parkinsons: RBD, nedsatt luktsinne (trauma vanligaste orsaken annars),
förstoppning och depression.

5. Patofysiologiska förändringar vid Parkinson

Normal rörelse: Motor cortex (M1) skickar impuls till pyramidbanan men även Striatum (putamen
och nucleus caudatus). Striatum hämmar GPi (globus pallidus interna) via GABA-neuron. GPi har egna
GABA-neuron som inhiberar thalamus. Vid GPi-hämning minskar thalamushämning också
(deinhibering). Thalamus kan då skicka rörelse ”feedback” till cortex och underlätta rörelsen.
SNc (substantia nigra) producerar dopamin (DA). DA stimulerar via D1 och hämmar via D2
receptorer. Dopaminet verkar stimulerande (D1) och hämmande (D2) på GABA-neuronen från
striatum (som desinhibierar GPi).
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Nucleus subthalamicus har glutamatneuron kopplade till GPi, vid stimulering av dessa hämmas GPi.
N. subthalamicus i sin tur hämmas av GABA-neuron ifrån GPe som i sin tur hämmas av GABA-neuron
ifrån putamen. GABA-neuronen ifrån putamen hämmas i sin tur av dopamin (D2)
Vid Parkinsons:
Destruktion av de dopaminerga neuronen i SNc. Detta ger minskad dopaminstimulering av putamen
och nucelus caudatus. Effekten blir följande:
1. Direkt hämning av GPi; Minskad stimulering av D1-receptorer i putamen och n. caudatus.
2. Ökad hämning av GPe; Minskad stimulering av hämmande D2-receptorer i putamen vilket i sin
tur ger minskad hämning av nucleus subthalamicus och därmed ökad stimulering av GPi.Ökad
aktivitet i GPi ger ökad hämning av thalamus och därmed försämrad återsignalering till motoriska
cortex à Hypokinesi. Detta är dock en teoretisk modell.

6. Behandling

Medicinska behandling har tre steg av effekt – initialt god effekt:
1. God effekt av medicinering och god symtomlindring
2. Kortare effekt och duration av varje dos à doshöjning
3. Dyskinesier (efter intag) och hypotona frysningar (efter missad dos) = ”On/off”. En
komplikationsfas.
L-dopa (Levodopa): Första behandlingen mot Parkinsons. Ger god symtomlindring tidigt i sjukdomen.
L-dopa bryts ned i blodbanan och gör att man får blodtrycksfall och blir illamående - Försiktig
insättning. Även tillägg av olika nedbrytningshämmare för att minska levodopadoserna och förlänga
doseffekten: rasagilin, selegilin, entekapon.
Ex Madopark (Levodopa/Benserazid) innehåller L-dopa och benserazid som är en dopakarboxylashämmare (DDC) som inte går in i CNS à Mindre mängd omvandlas till dopamin i blodet.
Dopamin receptor agonister: Härmar kroppens egna dopamin. Mindre risk att orsaka hyperkinesier
och On/off-syndrom på lång sikt. Dock mindre effektivt och har flera biverkningar. Ex Ropinirol
(Requip), Pramipexol (Sifrol).

6.1 Komplikationsfas

Efter en tids sjukdom: Dosglapp (wearing-off), överrörelser, dystoni, on/off-fluktationer, nattlig
orörlighet, morgonstelhet, freezing, autonomy påverkan (ortostatism, svettningar, LUTS, impotens).
Åtgärder: Kortare intervall, totala dygnsdosen ökar, intensiv rehabilitering, kvällsdos med depot
beredning. Kombination med DA, MAO-B eller COMT. Behandling av icke-motoriska symtom.
Amantadin, NMAD antagonism. Avancerad terapi med apomorfinpenna/pump, DuoDopa eller DBS.
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6.2 Avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom

Apomorfinpenna/pump: Över 6 st pennor/dag är indikation för kontinuerlig pump istället.
Duodopa-infusion: L-dopa/karbidopa som injiceras i PEG med duodenalsond. Är en bärbar pump
med kasset av läkemedlet.
Hjärnkirurgi (DBS): Deep Brain Stimulation. Är en slags pacemaker som ger högfrekvent stimulering i
subthalamica kärnor. Interna delen av pallidum vid kramper.

7. Läkemedelsutlöst parkinsonism

Ca 5 % av alla parkinsonsymtomatologi är läkemedelsutlösta.
Symtom: Rigiditet, vilotremor och hypokinesi.
Orsak: Antipsykotika. Även vissa antiemetika och kalciumkanal-blockerande. Efter ett par veckor.
Behandling: Sätt ut läkemedel, dosreducera eller ge vid annan tidpunkt. Orefenadrin (Disipal) ev som
är ett antikolinergiskt antiparkinsonsmedel.

8. Fokala dystonier

Ofrivillig ihållande muskelkontraktioner till följd av patologisk nervfunktion. Smärtsamt tillstånd. Kan
förekomma:
- Fokalt: Ex Cervikal dystoni (torticollis), Oromandibulär (käke) dystoni. Blefarospasm, skrivkramp.
- Segmentellt
- Multifokal dystoni: flera olika områden.
- Halvsidig: Hemidystoni
- Generell dystoni: Dålig kroppshållning. Tidig debut.
Epidemiologi: Primär dystoni drabbar vanligast kvinnor i 50 års åldern.
Sekundär dystoni, orsak: Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och Wilsons sjukdom bla.
Läkemedelsutlöst akut dystoni: Neuroleptika, Antiemetika, vissa hypertoni-lm, SSRI,
Acetylkolinesterashämmare (ex Aricept). Kan även ge parkinsonism. Tidig biverkan.
Behandling: Sanering/sänkning av utlösande faktorer/läkemedel.
- Lokaliserade/segmentella dystonier: Upprepade injektioner av Botulinumtoxin (botox).
- Utbredda/generell dystonier: Antikolinergika.
- Läkemedelsutlöst: Iv/im-injektion 2,5-5 mg Akineton (Biperiden), sedan po 2 mg Akineton.

Huntingtons sjukdom
Kraftig degeneration av basala ganglier (nucleus caudatus och globus pallidus) pga ackumulering av
huntingtin-proteinet. Ger ökad signalering till cortex (BILD FÖRRA SIDAN). Debut 30-50 års ålder.
Orsak: Autosomalt dominant sjukdom. Hel genetisk predisposition. CAG expansion i huntingtin (htt)
genen. Anticipation förekommer (ökande längd på expansioner till följande generation). Invers
relation mellan antalet CAG repeats och debutålder (flera repeats = yngre debut).
Utredning: MR visar atrofi i nucleus caudatus och globus pallidus och nedsatt metabolism med PET.
Förhöjda nivåer neuronskademarkörer (tau och neurofilament) i LP. Genetisk diagnostisk med PCR.
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-

-

1. Symtom

Motoriska: Koreatiska rörelser (ofrivilliga, snabba, ryckiga och oregelbundna). Senare dominerar
rigiditet, bradykinesi, ibland nedsatt finmotorik. Dystoni vanligt. Balansstörning. Dysartri och
dysfagi till slut.
Psykiatriska: Psykoser, tvångsmässighet, aggressivitet, depression, bipolaritet, ökad suicidrisk.
Kognitiva: Uppmärksamhet, omdömeslöshet, demensbild. Apraxi och passivitet vanligt.

2. Behandling

VMAT-hämmare: Tetrabenazine (Tetmodis, Xenazine) mot chorea/motoriska besvär. ”Tömmer”
dopaminförrådet. Kombineras med antidepressivum såsom SSRI, SNRI eller mirtazapin pga detta.
- Låg dos risperidon (Risperidal) eller bupropion (Voxra), mot apati och tanketröghet.
- Olanzapin (Zyprexa) eller Valproat (Ergenyl) vid irritabilitet och aggressivitet.
- Levodopa (Madopark) i senare skede, mot stelhet, rigiditet och bradykinesi.

Huvudvärk
1. Typer av huvudvärkssmärta

Nociceptiv smärta – subgrupper:
- Vaskulär: Pulserande och blir värre vid fysisk ansträngning
- Myogen: Mer ihållande och tryckande.
- Traktion: Blödning eller expansivitet. Blir värre vid fysisk aktivitet. Skärande smärta.
Neurogen smärta: Elstötar, brännande.

2. Tidsmönster – viktig för diagnos av huvudvärk.
Viktiga frågar blir då: Hur länge? Attacker? Hur ofta? Hur länge? Cluster (horton)? Utlösande
faktorer? Vad lindrar? Förlopp? Associerade symtom? Andra sjukdomar, mediciner och social
situation? Värst huvudvärk och illamående på morgonen tyder på expanisivitet pga ödem fylls på
vid liggande ställning. Tilltagande huvudvärk under dagen är ofta spänningshuvudvärk. Hosta som
utlöser maximal huvudvärk måste alltid undersökas (expansivitet).
- Kort (3 min) – ex Hortonsneuralgi.
- Ihållande, måttlig – Kronisk spänningshuvudvärk.
- Halvtimma med lugnt mellan anfall – Migrän
- Tilltagande och konstant – Traktionshuvudvärk (expansivitet. Blödning.).
Andra symtom: Trauma, läkemedel (Särskilt antikoagulantia och Trombyl!), trauma, malignitet
(metastas). Illamående/kräkning (migrän, expansiv).
Fokala symtom: Kramper, ryckningar, sensorisk påverkan och/eller ögonsymtom.

-

3. Primära huvudvärkssyndrom

Spännningshuvudvärk - Migrän: Utan aura, med aura och ovanligare varianter.
Cluster headache/Hortons huvudvärk.
Ovanliga tillstånd: Paroxysmal hemikrani, SUNCT, primär ansträngningshuvudvärk, hemicrania
continua, new daily persistent headache.

4. Sekundära huvudvärk – Symtomatisk huvudvärk

Huvudvärk av trauma och Vaskulära: TIA/CVL, subarachnoidalblödning, TA, sinustrombos,
artärdissektion.
-

8.1 Varningsflaggor för sekundär huvudvärk

Urakut och svår HV/förändrad HV
- Svimning vid debut
- Staspapill
Krampanfall
- Fokal neurologi
- Debut efter 50 åå
Personlighetsförändringar.
- Förvärras av Valsalva manöver (hosta/nysning etc)
Allmänpåverkan; Feber, nackstyvhet, medvetandepåverkan, gäspningar, hicka, motorisk oro,
irritabilitet, kräkning.
Ömmande, uppdrivna eller pulslösa tinningartärer.
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9. BEDSIDE-undersökning
av huvudvärk
Quick look: Påverkad, slö, oklar?
Temperatur: Följes under förloppet för utvärdering och diagnostik.
BT, puls, andning: Stabil cirkulatorisk och respiratoriskt?
Meningism: Nackstyvhet, Kernig’s test (Smärta då knäet böjs och höften är flekterad)
Tecken på ökat ICT?: Medvetandesänkning/slö/desorienterad, huvudvärk, illamående/kräkning.
Fokalsymtom: Pupiller, ögonbotten, pareser, reflexer, babinski, medvetandegrad, konfusion,
tinningsartärer, konjunktival injektion, ömhet över bihålor, blåsljud?

10.

Utredning

11.

Migrän

Neurostatus: Ögonbotten (staspapill – expansivitet). Temporalpalpation. Palpera nacke (stelhet?).
CT-skalle: Vid akut svår HV (”Åskknall”). Ökande HV dagar/veckor som inte liknar tidigare HV. Sänkt
medvetande och förvirring. Fokalneurologi. Papillödem.
LP: Misstänkt subarach då CT är neg. Misstänkt meningit (virus/borrelia). Bakteriell meningit (+DT).
MR-angio/CT-angio: Artärsdissektion, sinustrombos.

1. Prodromalfasen: Föregår huvudvärken.
Ca 2-48 h. Alert eller slö, utåtriktad eller
inåtvänd, hyperaktiv eller trött, klartänkt
eller okoncentrerad etc.
2. Aurafas: 10-30% av patienter.
Parestesier kan ingå.

Symtom: Reversibla retnings- och
bortfallssyndrom; Flimmer och domningar,
parestesier. Viss samsjuklighet med Raynauds
syndrom. Sker en gradvis utveckling i tur och
ordning 10-30 min. Därefter:
1. Huvudvärk endast vilket är det vanligaste.
2. Migränekivalent (aura utan HV).
Basilarismigrän ger bilaterala besvär eftersom det sprider sig till hjärnstammen.
Vanligare hos kvinnor – ökad incidens vid mens och förvärrade besvär.
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7.1 Migrän utan aura (för diagnos minst 5 st typiska attacker) - Attacker 4-72 h

Trigeminusvaskulär reflex som skickar ut vasoaktiva peptider (CGRP-frisättning) à Svullnad och
vidgning av blodkärlen. à Smärta. Kärlen sitter i hjärnhinnorna och utanför. Ny medicin riktar in sig
på CGRP-frisättningen.
Minst 2 av 4: - Unilateral - Pulserande - Så svår att den stör eller hindrar vardagsaktiviteter
- Förvärras av fysisk aktivitet
Minst en av två:
- Illamående eller kräkning
- Foto/fonofobi.

7.2 Migrän med aura

Den som har aura behöver inte ha dessa kriterier utan auran räcker för diagnos.

7.3 Behandling migrän
1. Undvik migränframkallande
faktorer.
2. Vila, sömn, mörker, tystnad.
3. Receptfria medel.
4. Naproxen, diklofenak
5. Medel mot illamående + ovan.
6. Triptaner: 5-HT-agonister.
7. Profylax: Betablockerare eller
Topiramat som är ett
antiepileptium.
7.3.1 Anfallsbehandling – fyra steg att följa:
1. Så tidigt som möjligt efter första säkra symtom
2. Tillräcklig dos
3. Snabbt verkande beredning
4. Testa ut rätt nivå i terapitrappan
Egenvård:
- ASA 1 g
- Paracetamol 1 g
- Ibuprofen 400 mg
- Diklofenak 25-50 mg
- T. Sumatriptan 50 mg
- Zomig Nasal 5 mg
På recept:
1. Naproxen 750-1250 mg eller Diklofenak 50-100 mg.
2. Triptaner; Hämmar peptider som ger vasodilation. Sumitriptan, Maxait, Naramig, Relpax,
Aimogran, Zomig, Imigran (tablett, nässpray, supp, sc injektion). Kan kombineras med naproxen.
3. Antiemetika: Metoklopramid (primperan) 10 mg eller Odansetron 4-8 mg vid illamående.
7.3.2 Profylax av migrän – vid svårbehandlade fall:
Övervägs vid >3 HV-dagar/månad med mål att halvera anfallen.
1. Beta-blockerare (metoprolol, propranolol – titrera upp dosen till högst 200 mg metoprolol).
2. Topiramat (topimax, generika vid nyinsättning), amitryptalin (Saroten).
3. Pizotifen (Sandomigrin) – licenspreparat.
4. (Flunarizin), (Candesartan), (Valproat).

8. Olika typer av migrän
8.1 Migränrelaterad stroke

Extrem ovanligt men ändå en viktig riskfaktor vid stroke före 50 åå.
Ökad risk gäller kombinationen: Migrän med aura + samtidig rökning + p-piller.
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8.2 Syndrom med migränlik huvudvärk

FHM: Familjär hemiplegisk migrän.
Mitokondriesjudomar: MELAS; Mitokondriell encefalopati, laktoacidos och strokeliknande episoder.
CADASIL: Cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikala infarkter och leukoencefalopati.

9. Tryckömmande punkter – muskelspänning - spänningshuvudvärk
Prevalens: Endast 1/3 av patienterna. 70%
livstidsprevalens. Äldre människor har sällan
spänningshuvudvärk. Högre ålder är riskfaktor
för farligare orsaker till HV.
Orsaker: Psykisk stress och inre oro, fysisk
stress, monoton eller felaktig arbetsställning,
syn/hörselproblem, Bettproblem/tandgnissling.
Behandling: Ta reda på orsaken och påverka
den. Undvik värktabletter! Utbildning av
avslappningsteknik – ev sjukgymnastkontakt.
Använd avslappning och motion i vardagen (ta
minpauser). Ev Amitrytyclin till natten.

Migrän
4-72 h
Minst 2 av följande:
- Halvsidig
- Pulserande
- Måttlig eller svår
- Förvärrad av fysisk
ansträngning
Minst 1 av dessa:
- Illamående/kräkning
- Ljus och ljudkänslighet

Spänningshuvudvärk
30-7 dygn
Minst 2 av följande
- Dubbelsidig
- Molande, tryckande.
- Lätt-måttlig intensitet.
- Ej värre av
ansträngning
Ingen av:
- Illamående/kräkning
- Ljus/ljudkänslighet

10.

Läkemedelsöverkonsumtions huvudvärk

11.

Hortons huvudvärk = Syndrom med cluster headache G44.0

12.

Subaraknoidalblödning - SAB

Tredje vanligaste orsaken till huvudvärk hos alla som söker vård. Sk Analgetika utlöst huvudvärk.
Symtom: Kroniskt daglig huvudvärk. Försämring vid utsättande (abstinens).
Orsak: Risk med alla analgetika vid dagligt bruk, även vid smådoser, särskilt kombinationspreparat
med koffein, kodein, muskelrelaxantia, ergotamin och triptaner?
Behandling: Drug-holiday veckor till månader krävs. Täta uppmuntrande återbesök. Sjukgymnast.

Orsak: Oklar. Pga den regelbundna periodiciteten tros anledningen vara en hypothalamus med störd
dygnsrytm av hormonutsöndring. à Svullna blodkärl bakom örat. 0.1% prevalens (70% män).
Symtom: Strikt ensidig – alltid samma sida. Korta attacker (15 min-3 h) i 4-6 veckors perioder.
Extremt intensiv smärta bakom ena ögat, tinningen. Snabb stegring till maxhuvudvärk. Ögonrodnad,
tårar, nästäppa, snuva (ptos, mios). 1-3 ggr/d (finns en dygnsrytm). Främst nattetid/vila.
Anfallsbehandling: Syrgas (kärlsammandragande) 8-10 liter/min och/eller triptaner (nässpray).
Förebyggande behandling under perioder: Verapamil – Ca-kanalblockerare
- Prednisolon per os, metylprenisolon (stötdos).
- (Sandomigrin, 5-HT2-antagonist, licens)
- Litium (vid kroniskt Horton)
- Metysergid – licens.
- Neurokirurgi – DBS (djup hjärnstimulering) mot hypothalamus till de svåraste fallen

Symtom: Urakut huvudvärk (ensidig), svåraste HV patienten har haft. Medvetslöshet, ibland
övergående. Illamående och kräkningar. Nackstyckhet styrker misstanke (ej momentan dock).
Orsak: Ofta spontan ruptur av aneurysm av cerebrala artärer.
Utredning:
- CT-skalle-angio akut: Inom 6 h av debut. Behövs ingen LP om bedömning av neuroradiolog.
- LP (Hb och bilirubin): Efter 12 h om oklar diagnos/normal DT, tidigast 6 h.
- Kontakta neurokirurgi och narkos. Hittar man ingen blödningskälla är prognosen bättre.
Missa inte varningsblödning! – små subarachblödning tidigare och liknande symtom i anamnesen.
Behandling: Störst risk för reblödning de första dygnen. Op tidigt med stjälkligatur eller endovaskulär
ocklusion (”Coiling”). Ventrikeldränage om hydrocephalus. 1/3 överlever med god prognos.
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13.

Karotisdissektion

14.

Vertebralisdissektion

Symtom: Kontinuerlig, ensidig HV, smärta på halsen.
Orsak: Blödning i kärlväggen, traumatisk eller spontan. Vanligast i
a. carotis interna (kan bero på naprapat/kiropraktor).
Status: Huvudvärk (80 %) – cervikalt/bakom örat. Nytillkommet
ipsilateralt Horners syndrom (carotis interna), blåsljud (över
karotider), tinnitus. Smärta cervikalt. Kontralaterala motorisk och
sensoriska symtom. Ipsilateral monookulär blindhet.
Risk: TIA eller stroke till följd av förträngt lumen i carotis.
Utredning: MR eller CT-angio, ULJ.
Akutbehandling: Trombolys eller endovaskulär behandling
Kronisk behandling: Trombocythämning eller antikoagulation 3-6
mån. Trombyl 75 mg x 1 eller Klopidogrel (Plavix). Ev heparin.

Horners syndrom
Orsak: Tumörer, op, karotisdissektion.
à påverkar sympatikusnervern kring
detta.
Symtom: Ptos, mios och anhidros i
området. Smärta, enoftalmus, rodnad,
temperaturökning.

Symtom: Åskknallshuvudvärk i bakhuvudet (vertebralis).
Status: Kontra-/bilaterala motorisk och sensoriska symtom.
Kontralateral synfältsinskränkning, blindhet eller ögonmotorikrubbning. Ataxi. Yrsel. Dysfasi/dysatri.
Medvetanderubbning kan förekomma. SAB är en mycket ovanlig komplikation till cervikal dissektion.
Utredning: MR eller CT. Samma behandling som ovan.

15.
PICAinfarkt/Wallenbergssyndrom
Kalla även lateralt medullärt syndrom. Arteria
cerebellaris posterior inferior (PICA) försörjer
hjärnstammen och cerebellum. A. cerebellaris
posterier inferior försörjs av vertebralis. Infarkt
à laterala medulla oblongata och bakre/nedre
cerebellum drabbas.
Orsak: Vertebralisdissektion eller stroke.
Symtom: Huvudsymtomen är dysartri och ataktisk gång.
- Ipsilateralt: Horners syndrom (+ hemianhidros), nedsatt smärt- och temperaturkänsel (CN V),
svalg- och stämbandspares (CN IX, X), hemitaxi (inferiora pedunkeln).
- Kontralateralt: Nedsatt känsel för smärta och temperatur pga påverkan på tractus
spinothalamicus (överkorsning segmentellt).
- Övrigt: Rotatorisk yrsel och kräkning
(Vertebraliskärnor), nystagmus (Vestibulariskärnor), sväljningsproblem, heshet.
Behandling: Rehabilitering och strokebehandling.
Påverkat område
Vestibulariskärnor
Inferiora cerbellära pedunkeln
Centrala tegmental arean
Laterala spinothalamicus tractus
Spinala trigeminuskärnor och tractus
Nucleus ambiguus – Påverkar vagusnerven och
glossopharyngeusnerven.
Nedåtstigande sympatiska fibrer

Symtom
Illamående, kräkningar, yrsel, nystagmus.
Ipsilateral cerebellära tecken; ataxi, dysmetri, DDK
Spasm av övre gomvalvet
Kontralateral nedsättning av smärta och temperatur i kroppen.
Ipsilateral nedsättning av smärta och temperatur i ansiktet.
Ipsilateral laryngela, faryngeal och paltal hemipares; dysfagi,
heshet, avsaknad av svalgreflex.
Ipsilateral Horners syndrom (ptos, mios, anhidros)
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16.

AICA-infarkt

17.

Temporalisartrit

18.

Expansiv process

19.

Akut obstruktiv hydrocephalus

Arteria cerebellaris anterior inferior
kärlet drabbas och drabbar främre/nedre
cerebellum och laterala pons.
Orsak: Stroke.
Symtom: Såsom vid PICA, med undantag
för svalg- och stämbandspares. Men
även med perifer facialispares. Nedsatt
hörsel pga av a. auditiva interna är en gren ifrån AICA som försörjer innerörat.
Påverkat område
Effekt
Laterala spinothalamicus tractus
Kontralateral känselförlust av smärta och temperatur i kroppen.
Facialisnerv och kärna
Ipsilateral central facialispares; förlust av tårflöde och reducerat
salivflöde, förlust av smak (främre 2/3 av tungan). Förlust av
cornealreflex.
Spinala trigeminuskärnan och tractus
Ipsilateral känselförlust av smärta och temperatur i ansiktet.
Vestibulariskärnan och intraxiala fibrer
Ipsilateral central dövhet.
Mediala och inferiora cerebellära pedunkeln
Ipsilateral ataxi
Descenderande sympatikusbanor
Ipsilateral Horners syndrom (ptos, mios, anhidros)

Inflammatorisk sjukdom som drabbar a. temporalis som även kan sitta i andra extracerebrala
medelstora och stora artärer och ibland även i aortabågens avgående grenar och ge andra symtom.
Epidemiologi: Förekommer typ inte under 50 års ålder. Ibland tillsammans med PMR.
Symtom: Molvärk, håröm, käkklaudicatio. Värk leder och muskler. Ibland synpåverkan. Trötthet,
sjukdomskänsla, matleda, viktnedgång, subfebrilitet.
Status: Ömma förtjockade tinningartärer. Ögonsymtom i forma av amaurosis fugax eller dimsyn med
synbortfall, ptos och/eller diplopi om andra kärl drabbas.
Utredning: TA ALLTID SR! – kan ge tresiffrig SR. Biopsi (ska dock ej försena behandling). Auskultera
carotiderna och ta blodtryck. Autoantikroppar om misstanke om SLE eller systemisk vaskulit.
Behandling: Prednisolon 60-80 mg – nedtrappning. Behandlingen styrs av symtom och SR.
Omedelbar behandling om ögonsymtom med SoluMedrol 500 eller 1000 mg/d iv i 3 dygn sedan
prednisolon po.

Orsak: Tumör, kroniskt SDH.
Symtom: Huvudvärk, personlighetssyndrom, neurologiska fokalsymtom. Epilepsi.
Utredning/behandling: DT/MR samt neurokirurgisk kontakt.

Symtom: Akuta, globala, dova HV-attacker. Dimsyn och synnedsättning vid attacker. Lägesrelaterad
huvudvärk. Kognitiv påverkan. Illamående och kräkningar. Abducenspares. Papillödem.
Balansstörning. Urgencyproblematik-inkontinens. Medvetandepåverkan i varierande omfattning.
Orsak: Stopp i inre likvorvägar (akvedukt, foramen, intraventriculare). Till följd av tumörer, ärr etc.
Status: GCS, RLS. Staspapiller/opticus atrofi. Påverkat färgseende/nedsatt visus. Närminnesstörning.
Utredning: CT-skalle.
Behandling: Remiss till neurokirurg för ev shunt (medvetandesänkning eller akut försämring).
- Ventrikuloperitoneal shunt: Shunt ifrån sidoventrikel till peritoneum (till NPH). VANLIGAST.
- Ventrikulocisternostomi (eVCS): Vid akveduktocklusion. En öppning mellan hålrum skapas.
- Ventrikuloatrial- eller ventrikulopleural shunt: Som ovan fast till höger förmak eller lungans
pleurakavitet.
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Shuntkomplikation: Efter op är urinretention och infektion vanligast.
- Infektion: Shuntförloppet kan dock infekteras av lågvirulenta bakterier vilket ger ”atypisk”
bakteriell meningit (sällan septisk). Shunten måste bytas ut (antibiotika räcker ej).
- Överdränage: Leder till hygrom och SDH hos äldre eller sammanfallna ventriklar hos yngre. Ger
huvudvärk och illamående. Åtgärdas genom att öppningstrycket på reglerbara ventiler ökas
alternativt att slangen ligeras.
- Försämrat dränage: Pga knickbildning, förändrat läge (ex ut i bukhinnan och ger infektion). Detta
ger förvärrade hydrocefalusbesvär (hv, illamående och medvetandesänkning). Akut kontakt
neurokirurg.

20.

Minskat intrakraniellt tryck – ortostatiskt huvudvärk

21.

Bakteriell meningit

22.

Virusencefalit

Orsak: Post-LP huvudvärk eller trauma med läckage av likvor. Ger små SDH.
Riskfaktor: Kvinnor 18-30 år med lågt BMI.
Symtom: Tilltagande bilateral hv. Svårare i stående ställning. Bättre i liggande. Ofta <1 vecka.
Behandling: Reparera delen som läcker med epidural ”blood patch”. Övergående efter LP (timmar).
Faktorer post-LP hv: Tjockhet på nålen, nålspetsen utseende, nålspetsen slipade ytas riktning vid LP.
Finns INGEN evidens för att patienten ska ligga plant och stilla x antal timmar efter LP.

Predisponerande faktorer: Alkoholism, diabetes, nedsatt immunförsvar, skallbasfrakturer,
”främmande kropp” (likvorshunt och ventrikeldränage).
Agens: Pneumokocker, meningokocker, haemophilus, listeria mfl.
Symtom: Akut debut timmar-dygn. Kraftig HV. Feber. Illamående/kräkning. Allmänpåverkan.
Förvirring/omtöckning och ev påverkat medvetande. Nackstyvhet.
Status: AT påverkat, feber. Ev sepsis. Nackstyvhet. Petekier vid meningokockmeningit med sepsis.
Utredning:
1. LP: Omedelbart! Ej vid tecken till inklämning, antikoagulantia etc. Likvor tas för 1; Cellräkning,
glukos, albumin, laktat. 2; Odling och gramfärgning och 3; Extrarör.
2. Blododling: Samt blodstatus, elstatus, leverstatus, glukos. Odla ifrån andra infektionsfokus.
Behandling:
1. Antibiotika: Initialt för vuxna och barn Cefotaxim (Claforan) 3 g x 4 iv eller ceftriaxon
(Rocephalin) 4 g x 1 iv + ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 iv. Eller meropenem (Meronem) 2 g x 3 iv
som ensam terapi
Fortsatt antibiotikabehandling efter odlings- och resistenssvar
2. Kortikosteroider:
Meningokocker
Bensyl-pc 3 g x 4 iv, 5-7 d
Dexametason 0,15 mg/kg x
Pneumokocker (pc-känslig)
Bensyl-pc 3 g x 4 iv, 10 d
4 i 4 dygn (max 10 mg/dos)
Pneumokocker (pc-resistent)
Cefotaxim (Claforan) 3 g x 3-4 iv, 10 d
alt Betametason 0,12 mg/kg
H. influenzae (ampicillinkänslig) Ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 iv, 10 d.
x 4 i 4 dygn. Före eller
H. influenzae (ampicillin-res.)
Cefotaxim 3 g x 3-4 iv, ≥10 d.
samtidigt som första
Listeria
Ampicillin 3 g x 4 iv, 10-14 d.
antibiotikadosen ges.

Vanligaste agens: HSV 1 (Allvarligast, kan ge svår sequele – sätter sig frontotemporalt), TBE,
influensa A, enterovirus, varicella zoster. CMV, EBV, morbilli. Japansk encefalit och West Nile
encephalitis i utlandet.
Symtom: Feber och HV initialt. Dyfasi. Desorientering. Kramper. Sänkt vakenhet. Luktsensationer.
Status: Sänkt minne, fokala neurologiska bortfall, ofta ej nackstel. Feber.
Utredning: LP (PCR herpes och VZV, allmän odling). CT eller MR hjärna (normalt initialt). Serum
sparas. Ev EEG. Blodserologi!
Behandling: Antiviral (Aciklovir) tills herpes kunnat avskrivas. Antiepileptika vb. IVA vb.
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23.

Neuroborrelios

24.

Okulära orsaker – se ögonmoment

27.

Sjukhusobservation efter skallskada - indikationer

28.

Commotio

Orsak: Borreliabakterie sprider sig till nervsystemet utan hudinfektion 1-2 veckor efter. (EJ mån-år).
Vid erytema migrans kan tiden mellan bett och neurologiska symptom förlängas.
Symtom: Smärtor, kranialnervspareser (facialispares bla.), sensibilitetsrubbningar. Värst nattetid.
Nackvärk, huvudvärk, trötthet, radikulitsmärta.
Utredning: LP – mononukleära celler, antikroppar. Serologi.
Behandling: Po Doxycyklin (Doxyferm) 100 mg 2 x 2, 10-14 dagar.
Prognos: God prognos och snar symtomförbättring inom 1 vecka av antibiotikabehandling. Sent
insättande behandling hos framförallt äldre ger mer kvarstående neurologiska symtom.

Orsaker: Akut glaukom, episklerit, optikusneurit, kornealsår, Orbital myosit.
Symtom: Kan även gå med andra okulära symtom som synnedsättning, konjunktival injektion etc.
Behandling: Behandling av bakomliggande ögonsjukdom.
Orbital myosit
Inflammation av en eller flera
25.
Sinusit
extraokulära muskler.
Symtom: Tilltagande huvudvärk som förvärras av ansträngning
Symtom: Uni/bilateral smärtsam diplopi.
och i vissa lägen – kan således likna malign orsak.
Utredning: MR-kontrast visar svullnad
och hyperattuenering.
Behandling: Kortikosteroider
26.
Paroxysmal hemikrani
Symtom: Liknar Hortons. Ensidig kraftig smärta med minst en
av; konjunktival injektion/epifora, nästäppa och ögonlocksödem med eller utan ptos på samma sida
som smärtan. Attacker som varar i 2-30 min upp till 40 ggr per dag. Kan utlösas av nackrörelser.
Behandling: Indometacin 100-150 mg/d är ett effektivt licenspreparat. NSAID god effekt.

- CT visat intrakraniellt blod eller fraktur
- Konfusion, agitation eller sänk medvetandegrad.
- Fokalneurologi
Risk: Epiduralhematom, akut/kroniskt SDH, kontusionsblödningar, ökat ICT.
Riskpatient: Intox alkohol eller andra droger, komorbiditet, svår hemmiljö och äldre patienter.

Definition commotio: Kortvarig medvetslöshet och/eller minneslucka efter skalltrauma. Ger
tonusförlust efter traumat. Illamående/kräkning, förvirring och/eller amnesi.
- Commotio HV: Migränlik, bultande, illamående/kräkning. Liknar migrän.
Utredning: Neurostatus, följ vakenhet och BT/puls. Neuroradiologi ua. OBS etyliker och
antikoagulantia har högre blödningsrisk. Blodprov S-S100B kan markera hjärnskada.
Behandling: Pat >6 år utan CT-fynd och varningssymtom kan gå hem och vila.
Sekundärvinstproblematik bör beaktas – ej sjukgymnastik och rehab

11.1

29.1 Postcommotionellt syndrom (PCS) – Posttraumatisk cerebral syndrom

Ofta lättare skalltrauma och uppfyller inte commotio kriterier. Ger spänningshuvudvärk, yrsel,
koncentrationssvårigheter, irritabilitet, sömnproblem och allmänt illabefinnande. Depression ångest
vanligt.
Behandling: Inga läkemedel, ingen sjukgymnastik eller remiss. Vid normal CT ska patienten direkt
tillbaka till arbetet!
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EEG – en av neurofysiologiska
undersökningsmetoder
Neurofysiologi: Nervsystemet
strukturelement är elektriskt laddade.
Överföringen av elektriska signaler styr
hjärnans funktion och samordning.
Neurofysiologi utreder nervsystemet
funktion(er).

Vanligaste neurofysiologiska undersökningsmetoder
EEG: Med ytelektroder.
MEG (magnetoencefalografi): Med hjälp av magnetfält.
Stereo-encefalografi (SEEG): Interkraniella elektroder.
fMRI (funktionell magnetresonanstomografi): Med hjälp
av magnetfält.
DTT (diffusionstensortraktografi): Med hjälp av magnetfält.
PET (positronemissiontomografi): Med hjälp av särskilt
kontrastmedel.
SPECT (Single-photon emission computed tomography):
Med hjälp av kontrastämne.
Evoked potentials: Med hjälp av någon extern stimulus
(sensorisk, visuell, ljudstimuli).

1. Elektroencefalografi - EEG

Registrering av den cerebrala elektriskt aktiviteten med ytelektroder. Membranpotentialer från
miljontals nervceller synkroniseras och summeras. Synkroniseringen styrs från subkortikala
strukturer (thalamus och hjärnstammen). Registrering kan ske under olika tillstånd.
Diagnostik mha EEG är essentiell för: Epilepsi. Anfallsdiagnostik. Oklar medvetandepåverkan. Ickekonvulsivt status epilepticus (NCSE). Narkosövervakning.
EEG som komplement i diagnostiken: Encefaliter, encefalopatier, CVL, huvudvärk/migrän,
utvecklingsstörning, fokala hjärnskador (tumör, trauma, MS), status epilepticus, epilepsikirurgi,
medfödd hjärnpatologi (missbildningar, anomalier etc), (meningit, feber, metabola störningar).
Registrering av EEG: Sker idag extrakranialt och intrakranialt. Kan mäta fokalt eller generellt.
Kliniska situationer som indikation för akut EEG: Icke-konvulsivt status epilepticus. Partiell status
epilepticus. Oklar medvetandesänkt patient. EP-anfall utan återhämtning. Encefalit med
medvetandepåverkan. Iatrogen koma. Oklara
Indikation för EEG
anfall/anfallsuspekta händelser av oklar genes. Hypsarytmi
1. Epilepsi
för barn. Akut psykiatriskt tillstånd?
2. Anfallsdiagnostik

1.1 EEG-mätning

3. Oklar medvetandepåverkan
4. Icke-konvulsivt status epilepticus (NCES)
5. Narkosövervakning

Finns olika antal av system man kan använda med olika
mängder av elektroder. Är möjligt att missa patologiskt
EEG om man använder få elektroder. Oftast använder man bipolärt motage för att mäta skillnaden
mellan 2 eller flera elektroder (en aktiv elektrod och en referens). Unipolär montage innebär att
varje elektrods potential relateras till en indifferent elektrod (gemensam referenspunkt). Vilket
montage som används beror på syftet och frågeställning.
Möjligt att föra in en elektrod i insula (ca 1-2 cm ifrån cortexytan) vid insulacortex epilepsi misstanke.

1.2 EEG - Olika typer av frekvens – vågor per sekund.

Gamma, beta och alfa vågor: Snabba vågar eller snabb aktivitet.
Theta och delta vågor: Långsamma vågor eller långsam aktivitet.
Utseendet på dessa vågor kan man bedöma på basen av: Rytmen, vågform, hastighet, lokalisation,
kontinuerlig/episodisk, högvoltig/lågvoltig, assymmetri/symmetri, bisynkron/asynkron.
Vid ögonöppning försvinner alfaaktiviteten efter att synens impulser tar över signaler. Blockerar inte
egentligen aktiviteten men maskeras. Betaaktivitet ökar mellan vakenhet och sömn. Ökar även vid
levaxinbehandling, stesolid och olika antiepileptikum. Även ADHD-mediciner höjer denna aktivitet.

1.3 Ålders- och vakenhetsgradrelaterade förändringar
Nyfödda: Har dominerande
deltaaktivitet i bakgrunden.
Från 5-7 åå: Alfaaktivitet som
postcentral grundrytm.
Vuxna: Har i viloregistrering
dominerande alfa- och betaaktivitet,
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kan dock vara diskreta inslag av thetaaktivitet. Hos de äldre ökat inslag långsam aktivitet samt
långsammare grundrytm.
Sjunkande vakenhetsgrad: Ökat inslag av långsam aktivitet både hos barn och vuxna.
Leverencefalopati: Spetsiga vågor och avvikande utseende.
Herpesencefalit: Spetsig vågor. ”Sharp-wave” är karaktäristisk.
Trött pat: Låga amplituder.
Locked in syndrom: Saknar grundaktivitet. Annorlunda placering av vågor över cortex.

1.4 Patologisk aktivitet

Döda neuron ger ingen signal och förändrar den elektriska aktiviteten. Tecken på patologisk aktivitet:
- Diskontinuerlig cerebral aktivitet
- Uttalat dämpad aktivitet (platt EEG) – eller ökat inslag av långsam aktivitet (theta och delta)
Patologisk betaaktivitet (intox), patologisk alfaaktivitet vid alfa koma (dålig prognos).
Burst-suppressionsmönster under narkos: >3 min vila = Narkosen måste då minska på narkosen!
Patologiska vågformer: Spike, sharp wave, spike and wave (som isolerad eller aktivitet), polyspikes
(två eller flera), polyspikes and waves (isolerade komplex eller aktivitet) eller trefasiska vågor.
Abnormal långsam aktivitet beror på: Dysfunktionella/påverkade neuron.
Lägre amplitud + långsammare frekvens: Hypofunktion eller destruktion av nervceller.
Epileptogena skador: Även små ger uttalat inslag av fokalt långsam aktivitet.
Partiell epilepsi: Hypofunktionellt område (hypometabolism).
Fokal långsam aktivitet: Ödem, hypoxi eller masseffekt till följd av expansivitet.
Fokalt epileptifom aktivitet: Hemosiderininlagring, kanalstörning, inflammation, virus/prionsjukdom.

1.5 EEG vid epilepsi
Vid diagnostik av epilepsi är EEG en viktig utredning. Rutin-EEG upptäcker endast ca 50 %. Med tillägg
av sömn-EEG upptäcker man 85%. Djupt belägen EP ses dock inte på EEG. Olika faser av epilepsi på
EEG: Ictus = Anfall. Iktal aktivitet = Anfallsaktivitet. Interiktal aktivitet = Mellan anfall.

1.6 Kontinuerlig EEG-registrering

Sker under dygnet med eller utan video på vårdavdelning, IVA eller i hemmet.
Indikation: Narkosövervakning, ep-anfall, hjärndöd, oklar medvetanderubbning, anoxisk hjärnskada,
prognosbedömning etc.
Man kan då få trender vilket gör det möjligt att studera EEG under tid. Man kan även räkna anfall etc.

2. EEG vid utredning av sömnstörningar – 3 metoder finns
2.1 MSLT – Multiple sleep latency test

Indikation: Narkolepsiutredning. Oklar dagtrötthet.
Hur?: Patienten får möjlighet att somna vid 4 eller 5 tillfällen under en och samma dag med samtidig
EEG-registrering. Man får ca 20 min registreringar med ca 2 h intervaller mellan dem.
Patologi: Medelvärde för sömnlatens <10 min. Minst två episoder av REM-sömn med REM-latens
kortare än 15 min (SOREM – sleep onset REM).

2.2 Polysomnografi – PSG

Indikation: Bedöma olika sömnstadier.
Hur?: EEG under sömn som visar det olika sömnfaserna. Mäter även ögonrörelser (EOG),
muskelaktivitet (EMG) och hjärtaktivitet (EKG). Sensor i näsan som mäter luftflöde. Sensor runt
midjan som mäter andning. Saturationsmätare på fingret.

2.3 Polygrafi

Indikation: Registrera apné-episoder.
Hur?: Mäter ej EEG. Mäter AF, puls, saturation, nasala flödet och snarkning.
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Neurofysiologi i PNS
Generellt: Man stimulerar en del av kroppen och mäter svaret i en annan.
Neurografi och elektromyografi används sammanfattat för att:
- Differentiera mellan neurogen och myogen påverkan.
Indikationer för ENeG:
- Påvisa, lokalisera, gradera och karaktärisera skador
1. Tryckskador, tryckneuropati (CTS,
och/eller funktionsrubbningar i perifera nerver och
ulnaris entrapment, peroneusskada).
muskler.
2. Traumatiska nervskador
- Påvisa och gradera ev myopati, myosit och myotomi.
3. Polyneuropati, ärftliga neuropatier
- Följa sjukdomsförloppet.
4. Inflammatoriska polyneuropatier
Viktigt att beskriva frågeställning och symtombeskrivning.
5. Motorneuronsjukdomar
6. Nervrotspåverkan
2.4 Elektroneurografi (ENeG)
7. Kraniala nervskador
En metod för att bedöma funktionen av perifera nerver. Man
8. Pares/plegi i samband med IVA-vård
mäter många saker, bla hastighet. Finns även MR neurografi.
9. Rörelsestörningar
Indikation: Perifer neuropati. Ofta i kombination med EMG.
Kontraindikationer: Inga. Relativ kontraindikation är
pacemaker (endast över plexus brachialis) och deep-brain-stimulation.
Begränsning: Smärta av elektriska stötar, ödem distalt, hudinfektion/huddefekter, ärrbildningar,
patientens kliniska tillstånd, anatomiska variationer, djuptliggande nerver och tekniska störningar (ex
IVA-utrustningar). Irritation eller mycket lätt nervpåverkan (smärta) upptäcks ej. ENeG mäter
funktionen i grova nervfibrer, men tunnan fibrer utgör 80-90% av nerven.
Struktur: Nerven innehåller flera tunna nervfibrer (ca 80-90% sensoriska, autonom) och grova
nervfibrer (10-20 %, sensoriska och motoriska). Nervfiber består av axoner med myelinskida med
eller utan myelin. Myografi mäter endast de myeliniserade.
- Myeliniserade (SNABBT): Motoriska nerver och grova sensoriska nervfibrer.
- Lätt myeliniserade (snabb): Tunna sensoriska fibrer (kyla, delvis smärta), autonoma nervfibrer.
- Omyeliniserade: Tunna sensoriska nervfibrer (värme, smärta).
Elektroder i neurografi: Man använder olika elektroder och i vissa fall nålar. Aktionspotential mäts.
Vad man registrerar: En nervs myotom, dermatom och osteotom.
Vad bedöms: Protokoll över latens, hastigheter och svarsamplituder mäts.
Man undersöker en nerv i taget. Sensoriska och motoriska delar separat. Med elektrisk stimulering
kan man dra igång alla nerver beroende på vilken typ av stimulering som används.
2.4.1 Motoriska neurografi
Hur: Elektroder (aktiv+referens) över muskler. Man går mer och mer proximalt, ex då man mäter
medianus; från handleden mot armbågen. Ju längre avstånd, ju längre latens.
F-svar analyseras för att få en bild av ledningsförmågan i proximala delar av nerven, från
framhorncell till muskel – viktigt vid ex Guillian-Barré då F-svar visar förlångsammade svar.
1.1.2 Sensorisk neurografi
Temperatur och distans påverkar signaler, även ålder. Kallare à Långsammare och längre latens.
Längre distans mellan stimuli och registrering à Lägre amplitud. Barn har sämre myelin à
långsammare hastighetsöverledning.
Vad som kan undersöks:
- N. medianus, ulnaris, radialis, cutaneus antebrachi medialis, lateralis.
- N. facialis, trigemnius, hypoglossus, accessorius.
- N. Axillaris, musculocutaneous, phrenicus
- N. Tibialis, peroneus, suralis, saphenous, femoralis, pudendus.
Bedömning: Görs mha referensvärde för amplituden, distala latenstider och ledningshastigheter. Går
även att jämföra friska och sjuka sidan om man jämför de mindre sensoriska nerver där individuella
skillnaden är stor. Vid carpaltunnelsyndrom jämför medianus med ulnaris.
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1.2 Elektormyografi (EMG)

Utreder muskelfunktion. Registrering av
Indikationer för EMG
aktionspotentialer direkt från muskelfibrer. Man
Samtliga sjukdomar som drabbar muskler:
undersöker tvärstrimmiga muskler i vila och vid
- Muskeldystrofier
- Myopatier (Ex ALS)
kontraktion (voluntär eller genom nervstimulering).
- Myosit (IMB, polymyosit mm)
Indikationer: Alla muskelsjukdomar och nervsjukdomar
- Oklara rörelsestörningar
som kräver kompletterande undersökning.
- Myotoni
Kontraindikationer: Koagulationspåverkan. INR <3,0
- Neuromuskulära transmissionsrubbningar
(absolut om >4,4), TPK<10, hög antikoagulantiados.
- Dystonier (För att veta var botoxen ska)
Försiktigt med patienter >70 år. Infektionsrisk vid
- Funktionsstörning av perifera nerver
hudinfektioner, immunbrist och lymfödem.
- Pares/plegi i samband med IVA-vård
Begränsningar: Smärta och tolerans vid undersökning.
Patientens kliniska tillstånd, djuptliggande muskler,
tekniska störningar. Endast irritation på nerv/nervrot. Diskrepans mellan symtom och resultat.
Motorenhet: Ett motorneuron + Ett axon + Flera neuromuskulära synapser + flera muskelfibrer som
axonet tar hand om. Motorändplattan är den plats på en muskelfiber där en enskild nervände
ansluter till en enskild muskelfiber. Ofta ligger den ungefär i mitten av muskelfiber.
Hur: Elektroder används. En som heter koncentrisk nål (liten med litet upptagningsområde som
mäter enskilda muskelfibrer – aktiv + referens inbyggd) och monopolär nål (större. Kräver 2 st, en
aktiv och en referens). Motorunitpotentialen mäts vilket är en motorenhets elektriska aktivitet inom
nålens upptagningsområde.
Mätning – man mäter i 3 faser och ”lyssnar” mha apparaturen som ger ton vid kontraktion:
- Vila: En normal muskel är ”tyst”.
- Lätt kontraktion: Flyttar och mäter 20 olika motorenhetspotentialer (flera muskler).
- Maximal aktivering: Ger maximalt utslag (interferens).
Spontana urladdning vid fibrillationer, sharp wave, fascikulationer eller 10-14 d efter akut nervskada.
Tolkning:
- Myopati: Liten. Korta amplituder och hög frekvens. Små
polyfasiska/sågtandade potentialer.
- Efter nervskada: Stora, polyfasisk och uppsplittrade pga
omogna nervceller på muskelfiber.
- Myastenia gravis, myastent syndrom (LEMS) och
botulism: Repetitiv nervstimulering på misstanke. Då
upptäcker man denna neuromuskulär
transmissionrubbning. Amplituder minskar då efter några
stimuleringar. Jitter vid neuromuskulär
transmissionsrubbning är typisk vid myastenia.

1.3 Kvantitativa sensoriska mätningar KST
Varför: För att bedöma funktion av tunna sensoriska nervfibrer (indirekt och subjektiv mätning).
Vad mäts: Man mäter känseltrösklar och smärttrösklar för A-delta och C-fibrer.
Avvikande fynd vid: Funktionsstörning av tunna nervfibrer (fintrådsneuropati, nerv- och
nervrotspåverkan), intraepidermala nervfibrer, centrala sensoriska nervbanor eller pga kognitiv svikt.

1.4 Autonoma nerver/nervfibrer

R-R test: Används för parasympatiska nervfibrer. Mäter variabilitet av R-R intervall vid normal
respektive djupandning.
SSR: Sympathetic skin response, används för sympatiska nervfibrer. Registrerar reflexaktivering av
svettningskörtlar till en oväntad stimulus (som index för hudens sudomotor funktion).
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Neuroradiologi
MR är bättre för parenkym. För blodkärl
och skelett är DT bättre.

1. Kontrast

Används för att se om det finns en
uppluckring av BBB. Kontrastmedel går då
över och ger kontrastuppladdning. Ex
abscesser/maligniteter kan se som en
mörk prick men vid kontrast laddar dock
kapsel på en abscess upp. Ge ej kontrast
vid blödning – svårt att skilja vad som är blod då. Man ser väldigt sällan extravsering av kontrast à
går ej att använda för att hitta vart det blöder. Man gör först DT utan kontrast. Sedan med kontrast.
Jod: Till DT-bilder. Ej till njursviktare. Ej Metformin (utsättning undersökningsdagen).
Gadolinium: MR bilder, magnetiskt aktivt ämne. Njursviktare kan få njurskador och ansamling

2. DT- vid blödning

15% av stroke är blödning. De vanligaste blödningar är
ICH - intracerebralt hematom (bild C): Till följd av hypertoni.
SAH – subarach: Antingen trauma eller aneurysm (kräver kontrast).
EDH – epidural (bild A): Konvexa. Beror på trauma. Leta efter fraktur. Respektera suturerna.
SDH – subdural (Akut – bild B): Konkava. Akut eller kroniskt. Ofta till följd av trauma. Passerar
suturerna till skillnad ifrån epidural som respekterar dessa gränser. Risk för obstruktiv hydrocephalus
vilket utvecklas efter ett par dagar.
Viktigt att kolla om det föreligger någon
expansiv effekt. Kan dissekera sig ut mot
subarachnoidalrummet och ge SAH. En
stor förskjutning kan ge en inklämning.

-

3. DT vid infarkt/ischemi

Att se en tromb i blodkärlet kallas
dense vessel sign (blir ljust i kärlen).
- Ofta blir också gränsen mellan vit
och grå substans mer utsuddad.
- Ödem à sulci mindre uttalad
jämfört med andra sidan.
- Hypodensitet är ett tecken på
ischemi i denna region. Ses ej
penumbran så är skadan manifest.
- Insular ribbon sign är ett typiskt
tecken (hypodensitet och svullnad av
insular cortex) vid MCA-infarkt. Ofta
tecken till ischemi i temporalloben.
Insular ligger längst bort ifrån kollaterala försörjningsvägar och är särskilt utsatt för ischemi.
Normalfynd är förkalkningar i plexus choroideus och epifysen.
Blödning: Viktigt att alltid ta reda på om det finns tecken för obstruktiv hydrocephalus! Neurokirurg!
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4. Single photon emission computed tomography (SPECT) och
positron emission tomography (PET)
SPECT: Registrerar gammastrålning från en injicerad radionukleid. Används för att undersöka hjärtat
(hjärtsvikt orsakad av propp), tumörer (ex vid neuroendokrina tumörer binder radionukleid
somatostatin och lyser upp) och hjärnan (Alzheimers, vaskulär demens). Vid Alzheimers ses
hypoperfusion i parietal- och temporalloberna.
PET: Positronstrålning mäts mha injicerade radioaktiva markörer. Används för onkologi (kartlägga
metastaser och hitta primärtumörer), vaskulit, oklar feber etc.

Likvordiagnostik
Likvoranalys skiljer sig mellan infektion (laktat, glukos, kvoter, LPK) och neurologi på basen av vad
som analyseras och vad man kollar efter. Det finns ca 150 ml CSV i kroppen. Ungefär 450-500 ml
produceras varje dag vilket innebär hög omsättning. Vid LP tar man ut ca 10 ml CSF.
Plexus chorodieus: Produktion av CSV.
Arachnoidala granulation: Återabsorption till vensystemet

1. Kontraindikationer till LP
-

Högt intrakraniellt tryck till följd av lokal lesion (blödning, tumör); risk för inklämning. Högt ICT i
sig är inte en kontraindikation.
Lokal infektion; Risk att denna sprids in i vätskerummet och orsakar en meningit.
Koagulationsrubbning/blödningsbenägenhet; OAK/NOAK behandling, trombocytopeni (<50).
Risk för spinalt hematom då man sticker igenom venplexa à komprimering av nerver i kanalen.

2. Biverkningar av LP

Postpunktionell huvudvärk: Se huvudvärk. Uppkommer dygnet efter och sitter i några dagar. Att ta
det lugnt några dagar är behandlingen. Viktigaste är att informera att ett fåtal patienter får detta.
Blixtsmärta: Ryggmärgen slutar i nivå med L1. Vi sticker mellan L4-L5 eftersom det är spinalutskottet
på L4 vi känner i höjd med crista iliaca. Ingen risk att sticka på ryggmärgen då. Däremot kan man
komma åt cauda equina fibrer à Skarp, strålande smärta. Backa då ut lite och gå in mer medialt.

3. Analyssvar
3.1 Standardanalyser

Cellräkning:
- Erytrocyter: 0.50 röda/ml tyder på en stickblödning. 5000 röda/ml tyder mer på subarach. Man
kan använda sig av ”tre-rörs-provet” vilket innebär att den röda färgen avtar från först till andra
till tredje provröret. En riktig subarach-blödning har samma blodtillblandning i alla rör.
- Leukocyter: Polynukleära hör till bakteriella infektioner (samtidigt hög RBC tyder dock på
subarach). Mono är normalt <5, 15 är rätt ospecifikt men patologiskt (tumör, diskbråck etc).
Uppemot 150 mono/ml kan tolkas som infektiös (borrelia, herpes etc).
Albumin: Mått på barriärskada. Albumin produceras ej i CNS. Mer albumin i likvor än i plasma (högre
kvot) tyder på BBB-skada. Hög albuminkvot = BBB läcker in albumin. Övre referensvärdet för detta är
åldersberoende – högre siffra för äldre personer. Hög albuminkvot letar man efter vid Guillain Barré.
IgG-index: (Likvor IgG/plasma IgG) delat på albuminkvoten. Man kan då bestämma om det sker en
intratekal IgG-syntes vilket sker i CNS infektioner. Normalt sett <0,7.
El-fores: Likvor och serum får färdas genom en elfores. Man får oligoklonala band som är IgGantikroppar om det sker intratekal IgG-produktion. Vid MS är detta det känsligaste diagnostecknet >95% av MS patienter har oligoklonala band i likvor.

3.2 Tillvalsanalyser
Sp-absorption: Vid osäkerhet om subarach. Mäter då nedbrytning av RBC. Ej rutinmässig.
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Multipel skleros – MS
1. Epidemiologi

Har ändrats senaste åren, allt fler kvinnor, 3-4 ggr så vanligt. Prevalens ca 20’000 fall och incidens på
1000 nya fall per år. Epilepsi är 3 ggr som vanligt. Män och kvinnor får däremot sjukdomen ungefär
samtidigt i livet: 20-40 års ålder. Finns ett fåtal procent som får det i barnaår och även några som får
det senare, troligt med tidigare symtom dock.

2. MS patologi

Är en strikt CNS sjukdom. Har inget med PNS att göra. Oligodendrocyter producerar myelin kring
axonen i CNS. Hos MS patienter sker en inflammation i CNS och myelinet bryts ned, demyelinisering.
Axonet ligger då oskyddat vilket leder till axonskada. Går i skov som pågår i ungefär 3-5 veckor.
Brukar ske en omfördelning av natrium/kalium-kanalerna och symtomen går tillbaka ibland. Namnet
”skleros” kommer ifrån att astrocyter och gliaceller skapar ärr efter MS-lesioner (hårt i struktur vid
obduktion). Man får alltså många ärr (=multipelt skleros). Neuroinflammatorisk sjukdom =
Demyeliniserande sjukdom = MS.

2.1 Bakomliggande orsak

OKÄND ORSAK. Vanligaste med MS i norra USA, Kanada och Europa (ej södra) men extremt ovanligt i
tropikerna och andra länder (ej genetiskt kopplat på basen av ras).
Genom-undersökningar: >200 gener har hittats som är svagt kopplade till sjukdomen. Ca 15 % har en
släkting med sjukdomen. Förs alltså i regel INTE vidare till barnet.
Miljöfaktorer: Allt ifrån syskonnummer, sinuiter, döda husdjur etc har kunnat kopplats till MS. Dvitaminbrist, EBV (alla MS-patienter har typ höga titrer) och rökning är aktuella just nu.

3. Symtom

Neurostatus: Undersök om det finns hyperreflexi, positiv babinski och ögonmotorikpåverkan.
-

-

3.1 Initiala symtom – de tre vanligaste

Känselstörning: Vanligaste. Många som fått
diagnosen har tidigare haft domningar i arm
och ben innan diagnosen. Pirrningar i ett
lillfinger eller fläck på kroppen är INTE MS. Är
CNS-lesioner à Större området drabbas (ex
armen, ett dermatom).
Gång-balansrubbning: Benet börjar släpa. Blir
tungt att gå.
Optikusneurit: Färre än 20% debuterar med
optikusneurit. Ett mer alarmerande symtom för
många än jämfört med domningar/darrningar i
en arm. Typ 80 % av alla fall är MS-orsakade!

3.2 Varningsklockor – varningssymtom

Neuromyelitis optica (NMO) – sk Devics syndrom
Enskild diagnos skild ifrån MS och andra
inflammatoriska CNS-sjukdomar.
Symptom: Skov av optikusneurit och myelit med hög
risk för sequele och tidig funktionsförlust.
Utredning: NMO-IgG-antikroppar i serum. MR-spinal
visar långsträckta lesioner.
Behandling: Akuta skov behandlas med högdos
metylpredisolon (SoluMedrol) och tillägg
plasmaferes i svåra fall.
Prognos: Tidig diagnos och tidigt inledd
immunosuppresiv behandling förhindrar ytterligare
skov och bestående neurologisk funktionsförlust
(blindhet, tetra-/paraplegi, blås- och
tarmdysfunktion).

Lhermitte symtom: Vid nackböjning framåt får man
blixtkänsla/domningar ut i extremiteter.
Neurologi vid värme: Bortdomnade ben vid värme (bastu) men återkommande funktion vid
nedkylning. Beror på att nervimpulserna går ännu långsammare på nerver som är delvis
demyeliniserade. ”Hot bath test” var ett test förut där man provocera fram symtom.

3.3 Symtom beroende på lokalisation – allt kan förekomma

Viktigt att inte tillskriva alla nya symtom till MS. MS-fatigue beskrivs som det värsta (trötthet).
- Cortex: Epilepsi, motorikbesvär.
- Ryggmärg: Vattenkastningsbesvär, ED, tarm, blåsa.
- Centralt/frontalt: Kognitiva besvär.

42

4. Förloppstyp MS

Skov-MS (RR-MS – relapsing
remission MS): Skov som går
tillbaka. Återkommer efter ett
halvår. Går över igen. Lätt
kraftnedsättning och sedan
uppehåll. Är alltså stabilt mellan
skoven och endast lätt sequele.
Skov-formen dominerar kvinnor. Totalt ca 75 % börjar med denna typ.
Sekundär progressiv fas: Succesiv försämring av MS. Man orkar inte längre med att röra sig etc.
Skoven drunkar då i ett dåligt grundstatus. 70-80 % är i något av dessa två först nämnda faser.
Benignt förlopp: Skov med total remission och extremt glesa skov. 10-15 % av MS patienter
Primär progressiv MS: Inga skov alls. Endast en smygande försämring av gången och balansen. Står
för 10-15 %. Män är lika vanliga som kvinnor i denna grupp.

5. Utredning och diagnostik av MS

Sker på neurologmottagning: MR, likvorundersökning och neurologstatus.
För diagnos krävs: Påvisa minst två olika fokus i CNS vid minst två olika tillfällen.
- MR: Såfort som möjligt ska patienten till mottagning och MR! En MR som visar två olika lesioner
med olika ålder räcker i princip alltså. Kontrast för att påvisa BBB skada (aktuell lesion).
- Likvorundersökning: 95 % sens. Isoelektrisk fokusering för detektion av oligoklonala IgG-band.

6. Behandling

All aktuell behandling är inriktad på MS av olika skov-form. Den bromsmedicinen gör som störst nytta
i ett tidigt skede innan för mycket degeneration har skett. Finns ca 10-15 bromsmediciner för MS just
nu – alla har olika effekter på immunsystemet. Är ett specialistområde.
Akut skov: Behandlas med metylprednisolon (SoluMedrol) 1000 mg i 3 d.
Bromsmedicin: Interferon-beta eller glatirameracetat (subkutan eller intramuskulär injektion).
Infusionbehandling med monoklonala antikroppar. Po behandling finns även. Symtomatisk
kbehandling mot spasticitet (baklofen), smärta, urologiska besvär, depression och trötthet.
Paraxysmala symtom (Trigeminusneuralgi, lhermitte, fotopsier): Tegretol (Karbamazepin)

Demens
Psykisk funktionsnedsättning som leder till kognitiv påverkan, exekutiv nedsatt förmåga och
känslomässig/emotionell avtrubbning samt nedsatt minnet vilket ger en störd social funktion.
Abstrakt tänkande minskar, personligheten, högre funktioner etc blir påverkat.
Ogrumlat medvetandet: Sänkning av medvetande kan alltså inte räcka för en demensdiagnos.
Hälften av alla demenssjukdomar utgörs av Alzheimer – leder till döden inom 7-8 år.
Den resterande halvan består till stor del av vaskulära demenser som succesivt slår ut funktioner.
Resterande tillstånd beror på sekundära demens tillstånd; neurologiska sjukdomar som leder till
demens. Dessa är de viktigaste att hitta för att de ofta är behandlingsbara.

1. Symtom
1.1 Frontallobssdemens – FTLD – ex Picks demens
Tidigaste tecknet är förändrad social förmåga/annan personlighet och uppfattas annorlunda.
Emotionell avflackning. Ofta är minnet initialt intakt.
Exekutiv störning: Är vanlig som kan yttra sig på så sätt att patienten blir apatisk (gör inget och
tappar intresset). Koncentrationssvårigheter.
Omdömeslöshet; Patienten säger vad han/hon tycker utan hämning.
Perserveration: Påverkat tal. Säger samma sak gång på gång. Ex något man själv tycker är roligt.
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Utredning: MR/CT visar atrofi. LP i senare skede neurofilament.
Behandling – Picks: Symtomatiska behandling saknas. Bensodiazepiner vid uttalat hyperaktivt
beteende.

1.2 Parietallobsdemens - Alzheimers

Alzheimers är urtypen av denna typ av demens. Tidigaste tecknet är minnesstörning som upplevs
handikappande för patienten och omgivningen. Patienten får svårt att delta i sociala sammanhang
och drar sig tillbaka. Symtom på Alzheimers:
- Agnosi: Oförmåga att känna igen folk och aktivitet.
- Afasi: Påverkat Wernickes
- Apraxi: Klarar ej ändasmålsenliga rörelser.
Kan ex ej klä på sig.
- Amnesi: Nedsatt minne.
- Akalkuli: Har svårt att beräkna.
- Alexi: Störd läsförmåga.
- Agrafi: Störd förmåga att skriva.
Utredning: MR/CT. LP visar tauprotein,
fosforylerat tau och/eller amyoid.
Behandling: Kolinesterashämmare Donepezil
(Aricept) eller Rivastigmin. Ev tillägg
glutamathämmare Memantin (Ebixa)

1.3 Subkortikaldemens

Symtom: Demens + neurologi.
Orsak: Ex demensformer vid Parkinsons/Huntingtons där de djupare strukturerna drabbas.

2. Sekundär demens - orsaker
2.1 Normaltrycks hydrocephalus (NPH)

TRIADEN: Gångproblem/Balanssvårigheter + Kognitiv svikt + Urinträngningar/inkontinens.
- Demens/påverkade kognitiv funktion: Går att mäta med MOCA eller MMT. Minnessvårigheter
och trötthet främst. Emotionell avflackning, initiativlöshet och apati.
- Gångrubbning: Ventriklarna trycker framåt på motorcortex som kan likna parkinsons gång men
inte lika stela. Bredspårig gång med kort steglängd och utåtroterade fötter.
- Inkontinens: Tryck på det centrala vattenkastningscentrumet à Kissar på sig utan förvarning. Är
en kortikal blåshämningsdysfunktion.
Orsaker obstruktiv hydrocephalus:
- Primitivreflexer: Snout-, masseter-, glabella-, grip- och
Blödning i lillhjärnan som växer fram
palmomentalreflexerna är ofta frikopplade.
och blockerar akvedukten ex.
Typer:
- Kommunicerande: Fritt flöde mellan ventriklarna och
subaraknoidalrummet. Vanligast. Fel på subarachnoidal granulation och absorption av CSF à
ökat mängd CSF och ökat ICT.
- Icke-kommunicerande: Obstruktion av flödet, ex akveduktstenos.
Utredning: DT/MR (vidgade ventriklar). Tryckmätning av ICT via LP.
Behandling: Likvortapptest (tappar då 30-50 ml för prediktion av behandlingsresultat). Shunt av
neurokirurgerna (80 % blir då bättre).
Diff: Subkortikal vaskulär demens (SVD), Parkinsons plus (PSP), Alzheimers.
NPH ger sällan upphov till huvudvärk. Obstruktiv hydrocephalus kan ge HV och mer akut insjuknande.
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2.2 Subduralhematom

Orsak: Kroniskt, sipprande subduralhematom. Främst äldre personer med skalltrauma som blir
långsamt värre (söker först efter 3-4 månader) och alkoholister. Beror ofta på trauma men kan i vissa
fall uppkomma spontant. Traumat kan vara bortglömt.
Riskfaktorer: Koagulationsrubbning, alkoholmissbruk, upprepade skalltrauma, hög ålder.
Symtom: Nedsatt minne och kognitiv funktion. Återkomst av funktion efter åtgärd ibland.
Utredning: Blodstatus, CRP, krea, glukos, leverprover, PK. DT-hjärna.
Behandling: Handläggning efter kontakt med neurokirurg.

2.3 Läkemedel

Läkemedel: Sederande läkemedel (antiepilektium etc). ex Ergenylintoxikation.
Behandling: Läkemedelssanering. Kan upphöra efter uppehåll

2.4 Tumörer

Borde ju ge neurologi. Men sitter de frontalt eller i mellan hjärnhalvorna kan de gå med demens.

2.5 Vitaminbrist
B1-brist: Ger Wernicke-encefalopati (reversibelt) med ögonmotorikpåverkan, ataxi och konfusion.
Risk att gå in i Korsakoffsdemens som (Nedsatt närminne och konfabulationer [prat utan innehåll])
B12-brist: Ger demensliknande tillstånd.

2.6 Pseudodepressioner
Ex depression som kan påverka stämningsläget och även kognitiva funktioner.

3. Demensutredning

Anhöriganamnes: Särskilt viktig vid frontallobsdemens då bristande sjukdomsinsikt och
omdömeslöshet är vanligt.
Läkemedelsgenomgång: Sederande etc.
Hypertoni: Främsta riskfaktorn för stroke. Risk för vaskulär demens.
Hereditet: Främst hos yngre patienter bör man efterfråga detta eftersom det då kan vara
Huntingtons sjukdom med psykisk avflackning – en autosomalt dominant sjukdom.
Depressiva symtom: Kan vara tidigt tecken på ex Alzheimers.
Trauma: Subduralhematom.
Nutrition och alkohol: Vitaminbrist som orsakar demens.
DT-skalle: Ska göras på ALLA patienter med en nytillkommen demens eller förvirring utan förklaring.
Sjukhus är vårdnivån som ska sköta demens

Koma
RAS: Retikulära aktiveringssystemet är det som
står för vakenhetssignaleringen. Skada behöver
inte sitta här för att orsaka
medvetandepåverkan. Supratentoriell skada
eller extrakranial skada som trycker på eller
genom metabol effekt påverkar RAS.
Problemet är alltså att ta reda på om problemet
är strukturellt eller metabolt när en patient är
medvetslös.
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1. Strukturell eller metabol orsak?

Babinski säger inte om det är en strukturell eller metabol orsak.
Motorik
Metabol, toxisk, infektiös orsak
- Spontan motorik?
Orsaker: Intox, elrubbning, chock.
- Reflexmotorik: Genom
smärtstimulering. Adekvat
- Konfusion/stupor före motoriska
avvärjning? Decerebrerad
besvär
rörelse (rörelse av andra
Pupillreaktion bevarad
sidan) eller decorticerad
- Symmetrisk motorfunktion
rörelse?
- Asterixis (flapping tremor –
Ögonrörelse
leverencefalopati), myoklonus
- Lätt att lyfta på
ögonlocket tyder på riktigt - Hyper- eller hypoventilation

Strukturell
Orsaker: Vaskulär, infektion,
malignitet, trauma, ökat ICT.
Supratentoriell skada:
- Initialt fokala bortfall
- Rostral à Kaudalt bortfall
Infratentoriellt skada:
- Initial hjärnstamsdysfunktion
- Plötsligt debut av koma.
- Kranialnervspareser
- Tidig respiratoriska besvär

koma. Funktionellt koma
kan hålla emot.
- Ögonmotorik: Ögonmuskelpares? Spejande ögon, sakta fram och tillbaka (metabol orsak oftast)?
- Pupiller: Medelvida och ljusreagerande pupiller. Bibehållen ljusreflex talar för en metabol skada.
Bilateral mios tyder på opioidintox, kan dock vara en pontinlesion. Normalvid pupill på ena sidan
och stor pupill/ptos på den ena ögat tyder på en oculomotoriuspares.
GCS – glascow coma scale
Ger prognostisk information. Ger ej någon vidare diagnostisk vägledning. Bättre att skriva hur
personen reagerar utöver poängen. 15 är högst poängen (normalt). Motorisk respons – verbal
respons – ögonöppnings respons.
RLS – Reaktionsgradsskala
1 är högsta siffran här (normalt). Hur kontaktbar patienten är.
Vestibulookulärareflexen – VOR
Dolls-eye-rörelser är det man undersöker. Hjärnstammen undersöks. Om man böjer huvudet bakåt
åker huvudet nedåt och framåt så åker de uppåt. Men om de passivt står kvar är Dolls-eye-reflexen
utslagen – tyder på att hjärnstammens VOR är utslagen.
Bedömning av hjärnstamsfunktion på en komatös patient:
- Dolls eyes (VOR)
- Palpation av ögonbulb ska ge BT-minskning
- Pupillreflex
Utredning: Misstänker man en strukturell skada blir det DT, ev LP, labprover, EEG.

Hjärndöd
Hjärndöd är i Sverige det definitiva begreppet för död. Är ett irreversibelt tillstånd. Djup
medvetslöshet är däremot ett potentiellt reversibelt tillstånd.
Indirekta kriterier för död – görs på de flesta:
Indikation för direkta kriterier
1. Ingen palpabel puls
1. Intox av sedativa
2. Inga hörbara hjärtljud vid auskultation
2. Trauma med nedkylning
3. Ingen spontanandning, och
3. Osäkerhet
4. Ljusstela, oftast vida pupiller
Direkta kriterier för död – ska göras vid två tillfällen med två timmars mellanrum – görs på
särskilda patienter – exempelvis såna på IVA som har råkat ut för olycka och vid osäkerhet:
1. Medvetslöshet utan reaktion på stimuli.
2. Avsaknad av spontana ögonrörelser eller rörelser i käkar, ansikte, tunga och svalg.
3. Ljusstela, oftast vida, pupiller.
4. Bortfall av korneal-, blink- och svalgreflexer samt reflektoriska ögonrörelser vid huvudvridning (sk
Dolls-eyes-reflexen).
5. Ingen påverkan av hjärtrytmen vid tryck på ögonbulben eller vid massage av sinus caroticus, och
6. Ingen spontanandning.
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Polyneuropati
= Funktionsstörning i flertal perifera nerver.
Schwanncell: Cellerna som producerar myelin i PNS.
Axonal polyneuropati: Toxiska (alkohol) och diabetes.
Demyeliniserande polyneuropati: Autoimmuna och
immunmedierade sjukdomar.

1. Klinisk bild och symtom

Drabbar tre system ofta i ordning 1. Sensorisk, 2. Motorik
och 3. Autonoma nerver

a. Sensoriska symtom
Drabbar som tumregel de längsta perifera nerver – alltså benen och främst tår/fötter. Sprids sedan
uppåt. Först som en strumpa på fötter och ben, sedan som en handske. Påverkan på:
1. Ytsensibilitet: Smärta, värme och beröring
- Parestesi: Abnorm känsel. Initialt ofta.
- Hyperestesi: Ofta efter parestesier. Främst värme/kyla. Kan utvecklas till allodyni (smärta).
- Hypoestesi: Nedsatt känsel.
- Neuropatisk smärta
2. Djupsensibilitet: Proprioception, baksträngen som förmedlar vibration och ledkinesi.
- Balansstörning: Kompenseras dock ofta av synen. Tar man bort synen i Romberg avslöjas detta.
Cerebellär skada har svårt att hålla balansen oavsett synen.

b. Motoriska symtom

Följer även de längsta nerver först.
- Stappliga fötter, droppfot: Svårt att stå på tå initialt. Lyfter på fötterna vid gång.
- Gångsvårigheter
- Nedsatt finmotorik i händerna: Svårt att borsta tänder och starta bilen.

c. Autonoma symtom
Viktigt att fråga om sympatiska och parasympatisk påverkan då det finns mycket i periferin. Ibland
tänker man att dessa inte beror på ANS problematik.
- Ortostatism: Svårt att hålla blodtrycket via ANS när man reser sig upp. Synkope och fall.
- Svettning- och salivationsrubbningar: Nattsvettningar och viktnedgång leder ofta till
hematologiutredning. Ofta glöms sensoriska symtomen bort.
- Blås- och tarmpåverkan
- Erektil dysfunktion (ED): Orsakar stort lidande. Finns bra
Diffa mot stroke
behandlingar. Viktigt att fråga!
Stroke har unilaterala besvär,
stegrande reflexer och
3. Statusfynd vid polyneuropati
spasticitet samt mer akut
Följ principen att längsta nerver drabbar först och perifera nerver
förlopp. Är då inte heller en
drabbas först. Proximala delar drabbas senare. Bilateralt i regel.
spridning perifert à proximalt.
- Svaghet av underben och fotmuskler: Stå på tå och gå ned på huk.
- Sänkt sensibilitet för temp, beröring och vibration: Jämför EJ med
Diffa mot blödning i
andra foten/handen! Är ju bilateralt lika dåliga – ha proximala delar
ryggmärgen/cervikal skada:
av patienten som referens! Vibration mäts i malleolen, ha handleden
Hyperreflexi. Akut förlopp.
som referens då sällan vibrationssinnet drabbas där.
- Svaghet/bortfallna akillesreflex: Areflexi ibland. Drabbas ofta först.
Diffa mot MS
Gullien-Barré ger ofta totalt reflexbortfall i alla regioner.
Störst utbredning posteriort i
- Normal/svaga patellarreflexer
ryggmärgen. Hyperreflexi. Jämn
fördelning av sensorik bortfall
(ej perifer à proximalt.)
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4. Etiologi – polyneuropati
4.1 Systemsjukdomar – etiologi

Vanligast med systemsjukdomar som orsak till polyneuropati
1. Metabol sjukdom – Diabetes Mellitus
2. Njursjukdom: Samlar på sig toxiska metaboliter. Ofta även klåda!
3. Hematologisk sjukdom: Paraproteinemier (MGUS), lymfom och myelom. Elfores tas på alla typ.
4. Reumatologisk sjukdom: RA, SLE, ANCA-syndrom. Ofta förhöjd SR initialt. Reumaprover ingår.
5. Paramalignitet: Fjärreffekter av malignitet (ex småcellig lungcancer) kan komma 2-3 år innan
symtom av själva primärmaligniteten à Upptäckt i tidig skede. Proprioceptionen och sensorik är
det som oftast drabbas. Snabb utveckling av detta och ataxi föranleder en intensiv utredning av
lungcancer med PET, CT etc. Behandling av malignitet = behandling av polyneuropati.

4.2 Infektioner
-

HIV vanligast
Lepra är globalt sett vanligast. Drabbar sensoriska bansystem – smärta och temperatur à
anestesi. Drabbar omyeliniserade nerver. Patienten tappar även lemmar.

4.3 Bristsjukdomar

Orsak: Malnutrition, bastric by pass, GI-sjukdomar med dåligt upptag etc à bristtillstånd.
Vitaminbrist: B12, B1, B6 och folatbrist.
Behandling: GBP patienter ges ofta höga doser vitaminer efter.

4.4 Hereditära polyneuropatier – kolla fötter!

Charcot Marie Tooth - CMT: Axonal eller myelinskada pga felaktig proteinsyntesen. Ger ofta en tidig
debut i barnaåren. Föds med eller utvecklar tidigt atrofi av mellanfotsmuskler, höga fotvalv och
hammartå. Snubblar och har svårt att springa. Sprider sig
ofta till handleden i senare skede. Många fall är lindriga
men man kan behöva gåhjälpmedel.

4.5 Toxisk genes
Alkohol: Löser upp myelinet irreversibelt. Missas ofta.
Rödvin är farligare än öl – kan vara blyhalt.
Läkemedel: Cellgifter, vinkristin, amiodarone, disulfiram,
nitrofurantoin, metronidazol och statiner.
Övriga: Tungmetaller, akrylamid och lösningsmedel.

4.6 Immunopatier
Patogenes: Immunangrepp mot myelinet i det perifera nervsystemet
Kännetecken: Motoriska kan dominera mer än den sensoriska påverkan. Ger ett akut/subakut
förlopp – ibland total tetraplegi på veckor.
Behandling: Svarar ofta bra på immunoterpi.
Subtyper: Akut inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (AIDP = Guillen barré),
kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (CIDP) och andra.

4.7 Restlegs legs – sk Willis-Ekboms sjukdom
Symtom: Parestesier i underben och fötter framförallt på kvällen. Främst kvinnor och äldre. Hälften
upplever även smärta i benen.
Orsak: Oftast okänd. Kan vara järnbrist som orsakar detta.
Utredning: Blodstatus. Järn och ferritin (järnbrist).
Behandling: Sifrol (Pramiprexol) – 0,18-0,54 mg tn. Är en dopaminagonist.
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5. Utredning
5.1 Anamnes

Hereditet, yrkesanamnes, alkoholöverkonsumtion (missbruk), övriga sjukdomar?

5.2 Lab undersökning
Blodprover: B12, folat (Homocystein), blodstatus, SR, glukos, P-elfores, leverstatus (CDT), krea.
Lumbal punktion: Vid misstanke på immunmedierad neuropati. Cellräkning och albuminkvot.

5.3 Neurofysiologisk undersökning
ENeG: Mäter nervledningshastigheten: Kan bekräfta om det är axonal eller demyeliniserande skada.
EMG: Mäter denervationsaktivitet i muskel. Kan se allvarlig axonal skada.

5.4 Utvidgad utredning
-

Reuma screening: RF, ANA, ANCA
- Malignitetsutredning
Genetisk analys
- Nervbiopsi: Amyloidos etc.
Yrkesmedicinsk utredning: Man mäter exposition av bly och andra ämnen.

6. Behandling – polyneuropati
6.1 Förloppsmodifierande behandling

Diabetes: Blodsockerkontroll, pankreas tx (reverserar)– insulinpump kan man få vid polyneuropati.
Uremi: Njurtransplantation. Dialys kan ej reverserera men stabilisera.
Toxisk: Avsluta exponering.
Vitaminbrist: Behepan, Folacin.
Immunopatiologi: IvIg, plasmaferes, kortison och cellgifter

6.2 Symtomatisk behandling

Farmakologisk behandling av parestesi och neuropatisk smärta
- Amitriptylin (t. Saroten): 10-25 mg till natten, med upptrappning vb max 75 mg/tn.
- Gabapentin (K. Neurontin): 300 mg 1+0+1, med upptrappning vb till max 3+3+3.
- Pregabalin (Lyrica): 75 mg 1+0+1, med upptrappning vb till max 150-300 mg x 2.

Guillain-Barré syndrom
En övervägande motorisk polyneuropati. En akut – inflammatorisk – polyradikuloneurit
= Akut inflammatoriskt angrepp mot spinala och kraniala nervrötter mot de främre motoriska
nervrötterna.
Incidens: 1-2/100’000 personer per år. Drabbar folk i alla åldrar (neonatal-75 åå)

1. Symtom GBS

Symtom: Sensorik, motorik, autonom dysfunktion
Förlopp: Sprider sig dagar-veckor segmentellt oftast. Är inte endast spinala neuron utan även
kranialnerver (har störst förlopp perifert). Progressen håller i sig max 4 veckor (differentialdiagnostik
mot andra kroniska polyneuropatier) – man når då en platåfas som kan vara i några dagar eller
veckor utan förbättring – Efter detta kan man se en förbättring: En del har återställt och en del
behåller nedsatt funktion (residualsymtom). Tidig behandlingen förkortar akut fasen och sänker
funktionsnedsättning under platåfasen och höjer andelen som blir helt återställda.
Förloppet brukar se ut som följande (i svåra fall) – perifert à proximalt:
1. Akut/subakut symtomdebut: Parestesi, smärtor, svaghet i fötter/lår.
2. Uppvandring av symtom proximalt: Parestesi i händerna, svaghet av händer/armar,
kranialnervspareser och påverkan på andningsmuskler.
3. Autonom påverkan: Arytmi och blodtrycksinstabilitet. –
detta patienterna dör av!
Lindrigare fall har endast svaghet i benen och reflexbortfall.
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2. Patofysiologi GBS

Typiskt att GBS föregås av en infektion (2/3). Campylobacter jejuni är vanligast. Särskilt i Bangladesh,
Kina och Brasilien har denna bakterie mer benägenhet att orsaka GBS.
Patogenes: Myelinantigen i PNS och ANS är mål för immungrepp. Infiltration av mononukleära WBC i
spinala nervrötter à Segmentell demyelinisering. I biopsi kan man se detta.
5 % mortalitet i Europa till stor del till följd av ANS-påverkan eller andningsstopp.
Subgrupper av Guillain-Barré Syndrom
Undergrupp
Symtom
AIDP – Akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati Svaghet + känselpåverkan. God prognos
AMSAN – Akut motorisk och sensorisk axonal neuropati
Svaghet + känselpåverkan. Mer uttalad nervskada
AMAN – Akut motorisk axonal neuropati
Svaghet utan känselpåverkan. Mer uttalad nervskada
MFS – Miller-Fishers syndrom
Balanssvårigheter + diplopi. Ofta utan svaghet

3. Morbiditet GBS

Neurologiskt handikapp: Ca 80 % förlorar förmågan att gå utan hjälpmedel/ta sig fram. Ca 30 %
kräver IVA-vård. Vid 1-års kontroll har 50 % kvarstående handikapp.
Medicinska komplikationer: DVT, lungemboli, pneumoni och liggsår.

4. Typiska statusfynd
1.
2.
3.
4.

Reflexstatus: Areflexi i benen. Hypo-/areflexi i armarna (alltid areflexi i benen typ).
Komplett pares av benen, partiell pares av armarna.
Nedsatt distal sensorik i benen och händerna; smärtor.
Perifer facialispares

5. Utredning GBS

Lumbalpunktion för mätning av celltal och proteinhalt i CSV.
- Celltal i CSV vid GBS: Oftast ingen cellstegring (högst 50 mononukleära celler) – mest för att diffa
mot polio och neuroborrelios.
- Spinal albuminkvot vid GBS: Är albumin man vill se. Spinal albuminkvot oftast stegrat (ca 9-20).
Är ibland normal under första sjukdomsveckan.
Blodprover: Blodstatus, glukos, B12, CK
Neurofysiologisk undersökning - ENeG: Tecken till sänkt ledningshastigheter, konduktionsblockering
och ev akut axonal skada. Förlängd F-latens.
Diff: Neuroborrelios, CIPD (kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati).

6. Akut handläggning

Inläggning på vårdavdelning av stabil patienten. IVA om andningspåverkan eller instabil cirkulation.
- Kontroll varje 30-120 min: PEF, puls och BT
- KAD vid urinretention
Sammanfattning – Guillain-Barré
- Trombosprofylax: Fragmin 5000E sc x 1.
Orsak: Post-infektiöst. Inflammation av spinala och
kraniala nervrötter.
Symtom: Parestesi, svaghet, påverkand på
7. Behandling
andningsmuskler, kranialnervspareser, autonom
Högdos iv immunoglobulin – IvIg (spär ut) eller
påverkan (arytmirisk, andningspåverkan, bt-fall).
plasmaferes (filtrering).
Facialispares.
Behandling bör insättas så tidigt som möjligt (<3
Utredning: Areflexi/hyporeflex, pares, nedsatt sensorik.
veckor efter debut).
LP (+ alb) och ENeG.
Behandlingseffekt: Förkortar konvalescenstiden.
Behandling: Högdos immunoglobuliner eller
Övrig behandling: Rehabilitering vid sequele.
plasmaferes. Trombosprofylax.
Kortison har ingen bevisad positiv effekt på
Kontroller: PEF, puls, BT.
behandling.
Prognos: 5 % mortalitet. 20 % sequele.
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Muskelsjukdomar
Vanligtvis är dessa sjukdomarna genetiska.
Mutation i myosinprotein eller andra kontraktila
proteiner.

1. Myopati

Förlust av funktion eller störd struktur av
skelettmuskel. Ger symtom/klinik med:
- Muskelsvaghet +/- atrofi
- +/- Myalgi och CK-stegring
- +/- Myoglobuniuri (metabola myopatier)
Oftast drabbas proximala muskler mer än distala
(först proximala och oftast mer intensivt), ibland även hjärtmuskeln.
Finns två typer: Hereditär och förvärvad.
- Hereditära: Dystrofier (muskelcellsmembran), distala, metabola, periodiska paralyser
(jonkanaler), kongenitala (underutvecklade och svaga barn), mitokondriella, myotonier samt
kramp och fascikulationsyndrom (jonkanaler)
- Förvärvade: Inflammatoriska (myosit), toxiska och endokrina.
Fascikulationer är ett symtom som främst tyder på ALS.

2. Utredning – myopati

Elektroneurografi: För att utesluta en neuropatisk process. Man får alltså svar, men svaga
kontraktioner.
Elektromyografi: Letar efter myopatiska potentialer.
Blodprover: CK, LD. SR, CRP. Na, K och Ca. TSH. Ev laktat.
Undersökning: EKG och ekokardiografi (Hjärtpåverkan! Hereditära.). DNA-analys (hereditärt).
Muskelbiopsi: Görs i anslutning till besöket. Visar ökad mängd fett (dystrofi = insprängd fett och
bindväv i muskeln som kompensation för förlust av muskelceller.) och centrala kärnor. Dystrofisk
process ses nästan alltid vid hereditär myopati. à Ska föranleda DNA-analys.

3. Hereditära myopatier

Finns olika typer av utbredning av muskelsvagheten och vilka muskler som är mest drabbade. Styrkan
mäts i olika muskelgrupper för att bestämma vilka som är drabbade. Vissa kan ha väldigt stora
vadmuskler men ha dålig funktion – beror på att det har sprängts in stora mängde fett då.
Muskeldystrofier: Progressiv muskeldegeneration. Defekt uppbyggnad av muskelproteiner.
Bindvävsomvandling av muskel. Ibland debut vid födsel.
Exempel: Duchenne, Becker, Dystrofia Myotonika, Limb-Girdle (skulde-bäcken dystrofier),
Fascioskapulohumeral muskeldystrofier, Okulofaryngeal muskeldystrofi och Emery-Dreifuss.

3.1 Duchenne/Becker muskeldystrofi – den vi ska kunna

Epidemiologi: Drabbar 30/100’000 nyfödda pojkar. X-bunden recessiv.
Patogenes: Avsaknad av proteinet dystrofin.
Klinik: Debut 2-4 åå. Vaggande gång och lätt att falla. Svårt att
springa och att resa sig från sittande. Proximala atrofier och
vad-pseudohypertrofi. Ofta ländlordos och högt CK i lab.
Gowers sign (se bild).
Utredning: EMG och muskelbiopsi.
Prognos: Rullstolsberoende före 12 åå. Risk för skolios.
Hjärtengagemang för 80 %. Andningsmuskulaturen påverkas
och ger sänkt lungfunktion. Ibland sänkt inlärningsförmåga. Dör
30-40 åå pga kardiologisk påverkan. Finns ingen behandling.
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3.2 Skulder-bäcken dystrofier – LGMD

Samlingsnamn för 25 st recessiva och 8 dominant nedärvda myopatier.
Symtom: Svaghet i proximal muskulatur (bäcken/lår), senare i skuldror och överarmar. Vingskapula.
Debut: Sen barndom. Varierande svårighetgrad och sällan hjärtsjukdom.
Orsak: Olika nedärvningsmönster som ofta ger ett strukturellt membranprotein eller
transmembranprotein.

3.3 Dystrofia Myotonica

Myotoni = Onormal muskelkontraktion. Kan kontrahera men inte relaxera. Kan framstå som kramp.
Orsak: Autosomalt dominant nedärvd. Trinukleotid-repeat i DMPK genen. Prevalens ca 12/100’000.
Anticipiation förekommer, samma med Huntingtons (tidigare debut hos senare generationer).
Utredning: EMG och biopsifynd är typiska.
Status/symtom: Svaghet i distala muskler, ansiktet, halsmuskler. Frontal skallighet. Tidigt grå starr.
Trötthet och diarré. Mycket varierande svårighetsgrad. Myotoni.
Endokrin svikt förekommer: Diabetes, hypothyreos, testisatrofi, spontana aborter. Lätt mental
retardation. Kardiomyopati och AV-block.

3.4 Distal myopati – Lisa Welanders sjukdom

Påverkar endast distala muskler! – Ej proximala.
Orsak: Autosomalt dominant. Ursprung i Hälsinge. Kan alltid gå att spåra hit.
Symtom: Sen debut (45-60 år). Distal svaghet och atrofi i underben/fötter och underarmar/händer.
Kan flektera men ej extendera. Ofta begränsat handikapp.

4. Förvärvade myopatier
4.1 Inflammatoriska myopatier
4.1.1 Polymyosit
Orsak: T-cellsmedierad autoimmun sjukdom. Drabbar 10/miljon per år. Barn samt 40-60 åå.
Symtom: Proximal svaghet. Ger högt CK. Ofta ej smärta. Utredning med biopsi. Ej hjärtpåverkan.
Behandling: Immunoterapi med steroider mfl.
7.1.1 Dermatomyosit
Orsak: Humeralt medierad mikroangiopati. Ibland paramalign.
Symtom: Proximal svaghet. Högt CK. Missfärgning av ögonlock,
nagelbäddar, dermatit.
Behandling: Immunoterapi med steroider.

4.2 Toxiska myopatier
Orsak: Alkohol (ger akut alkohol rabdomyolys). Farmakoinducerad
myopati (statiner, amidaron, vinkristin, kortison). Övriga (Insekticider,
bensinsniffning, heroin och laktris).

4.3 Endokrina myopatier

Hypo- och hyperthyreos, hyperparathyreodism, akromegali, Mb Cushing och Mb Addison,
Hyperaldosteronism.

5. Uppföljning myopati

Uppföljning och för läkemedelsutvärdering: Dynamometri (mäta muskelkraft) samt blodprover (CK
etc). Särskilt vid dosjusteringar och liknande.
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Stroke – Cerberovaskulära sjukdomar
CVS = Cerebrovaskulär sjukdom = Stroke = Slaganfall = Apoplexi. Är samlingsnamn för alla
sjukdomstillstånd som leder till plötsligt funktionsbortfall i delar eller hela CNS och har en vaskulär
orsak.

1. Indelning av stroke

Stroke är en symtomdiagnos – med symtom >24 h.
Transistoriska ischemiska attacker (TIA) varar <24 h – Klinisk diagnos med mycket ”mimics” (ex
perifer yrsel), hopade TIA innebär flera TIA på en vecka (risk för flera och stroke) – är oftast en propp.
Vissa fall som beror på små lakunära infarkter.
Stroke delas in i tre sjukdomar:
- Hjärninfarkt (propp) – står för 85 %.
NIHSS – NIH stroke scale – strokeskalan
- Intracerebralblödning (ICB) – står för 10 %.
1. Vakenhet – enligt RLS
- Subaraknoidalblödning (SAB) – står för 5 %.
2. Orientering, förståelse – Uppger rätt månad, ange sin
Symtomen är liknande för hjärninfarkt och ICB
ålder, öppnar/sluter ögonen på uppmaning,
men skiljer sig åt vid SAB. 2 miljoner neuron dör
knyter/öppnar icke-paretisk hand på uppmaning.
per minut vilket innebär att ”time is brain”.
3. Ögonmotorik – Normal eller partiell/komplett
NIHSS >25 = ingen trombolys.
blickpares.
Differentialdiagnostik: Partiell/fokal epilepsi
4. Synfält – Normal, hemianopsi, bilateralt/totalt.
(Todds pares), hjärntumör och ödem, perifer yrsel.
5. Facialispares – Normal, perifer, central, bilateral.
6. Armpares vänster och höger – lyft armen. (10 sek)
2. Symtom på stroke
7. Benpares vänster och höger – lyft ben. (5 sek)
Beror på kärlterritorium.
8. Extremitetsataxi – Ingen, en eller två extremiteter.
2.1 Karotis-territoriet – främre cirkulation 9. Sensibilitet – Grad av sensibilitetsnedsättning
10. Språk – Grad av afasi
Orsakar stroke i något av de tre cerebri-kärlen.
11. Dysartri – Grad av dysatri
Försörjer främre 2/3 av storhjärnan,
12. Sensoriskt neglekt – visuellt eller kutant, bilateralt
supratentoriella storhjärnan och retina.
eller unilateralt.
- ACA (a) – A. cerebri anterior
- MCA (b) – A. cerebri media
- PCA (c) – A. cerebri posterior – hos 15% avgår kärlen ifrån carotiden.
Symtom:
- Amaurosis fuxa (TIA): Endast ett öga. Propp/TIA i näthinnan. Svart hinna ifrån sidan.
- Mono/hemipares och central facialispares (panna besparad, ej hyperakusi, ej smakbortfall)
- Dysestesi: Förminskad känslighet, eller smärtsam/abnorm förnimmelse av retning.
- Dysfasi/tal: Vänster sida, kvinnor bilateraliserar ofta talet dock (mindre påverkan).
- Neglekt/rumsuppfattning: Högersidig (!) – sitter här för båda sidorna. Lyfter höger arm när man
ber dem lyfta vänster. Processar inte intrycket.
- Homonym hemianopsi: Om skadan är på synbarken eller bakom chiasma.
Kärl
Dominant sida (95 % vänster)
Icke-dominant sida (5 % vänster)
ACA
Kontralateral kraftnedsättning nedre extremiteter. Minskad motivation.
MCA
Expressiv/impressiv afasi. Kontralateral hemipares.
Aprosodi (förlust av språkmelodi), kontralateral
Kontralateral hypoestesi. Gerstmanns syndrom
hemipares. Ipsilateral syndeviation. Anosognosi
(fingeragnosi, dysgrafi, dyskalkuli, svårt att skilja på
(bristande insikt). Apraxi. Kontralateral neglekt,
höger och vänster). Kontralateral homonym
hypoestesi och homonym hemianopsi.
hemianopsi. Ipsilateral syndeviation.
PCA
Alexi utan agrafi. Kontralateral homonym hemianopsi. Kontralateral homonym hemianopsi.
BA/VA Central facialispares, svalgpares, hemipares. Dysartri. Heshet. Yrsel, illamående, kräkning. Diplopi, nystagmus,
ögonmuskelpareser, Horners. Homonym hemianopsi. Nedsatt sensibilitet ipsilateralt ansiktet (temp/smärta)
samt kontralaterala kroppen. ”Locked-in-syndrom” med tetraplegi och vanligen bevarat medvetande.
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2.2 Vertebrobasilaris-terroitoriet – bakre cirkulation

Försörjer området ”infratentoriellt” (=lillhjärna, hjärnstam, synbark).
- VA – a. vertebralis
- BA – a. basilaris
- PCA – hos 85 % utgår detta kärl ifrån basilaris.
Symtom:
Kranialnervssymtom: Ex dysartri (sluddrigt tal), dysfagi (svalgpares), diplopi (dubbelseende) och
perifer facialispares (hela ansiktet – väldigt ovanligt) – ofta i kombination med andra symtom.
Symtom från långa banor: Locked-in syndrom (så pass hög upp att endast blinkfunktionen fungerar)
och korsade symtom (hemidysestesi i ansiktet men
Locked-in syndrom
kontralateralt i kroppen ex.)
Bilateral ventral pontin skada (pga
Cerebellära symtom: Ataxi/koordinationsstörning, yrsel och
basilaristrombos). Alla supranukleära
balansproblem, kräkningar.
förbindelser med spinalnerver och nedre
Synbarkssymtom: Kortikal blindhet. Hemianopsi oftast, men
kranialnerver är avbrutna. Patienten är dock
om en propp sätter sig i toppen av basilaris innan PCA kärlen
medveten om sin omgivning och vaken.
avleds får man total blindhet (kortikal blindhet).
Endast ögonmotoriken fungerar.

3. Urakut handläggning – stroke

Riktad anamnes mot insjuknande: Letar efter andra
sjukdomar/riskfaktorer.
Status: NIHSS – kort. Påverkar vidare handläggning.
Provtagning – Akut:
- Vid trombolys: Endast glukos (ambulans) och ev PK/APT-tid
PNA.
- Vid trombektomi: Endast kreatinin som PNA (patient-nära-analys).
DT-skalle/neuroradiologi: Vissa sjukhus påbörjar till och med strokelarm
på röntgen.
Provtagning på avdelning: Blod-, elektrolyt-, blödningsstatus. Glukos, SR,
CRP, LPK, Troponin, temp, EKG. Kan tas akut på avdelning eller direkt
efter trombolysstart.

3.1 Akut anamnes

Aktuellt insjuknande: Plötsligt! Fråga efter exakt tidpunkt! – om oklart,
senaste tiden normal.
Symtom: Ensidigt oftast! Tänk på kärlterritorium! Bröstsmärta (AKS)?
Huvudvärk (SAB)?
Tidigare/nuvarande sjukdomar: Antikoagulation eller ulcus
(kontraindikation för trombolys) eller trombolyskälla.
Aktuella läkemedel: NOAK/OAK eller dubbla antikoagulantia som är
kontraindikation. Vissa läkemedel kan även ge strokeliknande symtom. – Ex
Neurontin (används mot diabetes neuropati). – Tänk på antidepressiva och
neuroleptikum!

3.2 Fysikaliskt status

ABC: Andning + puls + blodtryck
Hjärta: Oregelbunden rytm och blåsljud? – sekundärpreventivt
Kärl: Karotisblåsljud – sekundärpreventivt.
Lungor: Aspiration?
Buk: Glöm inte blåsan – kan gå med en partiell blåspares och
urinstämma.
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3.3 Akut neurostatus

NIH Stroke Scale (NIHSS): 15 punkter/ca 10 min.
Medvetandegrad enligt GCS: Max 15 poäng.
Värdefullt att tänka på: AFS (kan visa en diskret sänkning och pronation), finger-näs/knä-häl (kan
göras liggande), dysartri/dysfagi och deviation konjugee (stel blickriktning).

3.4 CT-skalle

Mål: Utesluta hjärnblödning – lyser vitt som ben så är lätt att se. En infarkt blir mörkare.
Vid en infarkt ser man dessutom ingen riktig skillnad mellan vit och grå substans. Är det en tromb i
kärlen och flödet står stilla kan man se kärlet – kallas dense artery sign.
Varför urakut: Mål är intervention med trombolys/trombektomi. Är det inte frågeställning om detta
gör man det om svaret påverkar handläggning närmaste 24 h.
- Hopade eller långdragna TIA.
- Progressiv stroke
- Neurokirurgisk åtgärd kan bli aktuell
- Oklar etiologi eller misstänkt differentialdiagnos.

3.5 DT perfusion

Görs mha kontrastinjektion – övre lillhjärnan till övre basala ganliger syns inte. Man undersöker det
regionala flödet. Infarkt syns tydligare liksom pneumbraområdet. Stor variabilitet dock.

3.6 Diffusions MR

I USA är detta förstahandsalternativet. Man slipper perfusion och kontrastmedel. Diffusionen visar
svullnaden i hjärnan.

4. Differentialdiagnoser till stroke

Partiella EP-anfall/postikal pares: Särskilt om man inte har kunnat bevittna krampanfallet.
Metabola störningar: Hypoglykemi/intox. Infektionssjukdom med systempåverkan.
Intrakraniell expansivitet: Kroniskt SDH, meningiom/ annan tumör. Ödem kan växa snabbt.
Migränaura: Utan huvudvärk kan detta misstas.
Hypotensiva episoder: Hypoperfusion av hjärnan.
Temporalis-artriter: Kan ge retinala embolier och är då stroke.
Meningit/encefalit/borrelia: LP vid misstanke visar celler.
Multipel skleros: Särskilt om det sitter långt bak och är en nydebtuering.
Funktionella/Dissociativa pareser: Samsjuklighet med psyk?

5. Akuta behandlingar
-

Trombolys

- Trombektomi

- Neurokirugi – svåra fall

5.1 Trombolys inom 4,5 h

Läkemedel: tPA – Tissue plasminogen activator. Actilyse är läkemedlet. En för stor propp kan inte
trombolys lösa upp, kräver trombektomi
Inklusionskriterier: 18-80 år (öppen gräns). DT/ej blödning. Symtom i >30 min, men <4,5 h.
Infarktstorlek <30 % MCA, alternativt <50% av övriga territorium.
Exklusionskriterier: Blödning. >25 p NIHSS. Misstänkt SAB. Stroke inom 3 mån. Tidigare
hjärnblödning med ökad blödningsrisk. Högt blodtryck (<185/110), PK <1,7. NOAK. Aortadissektion.
CADASIL mm.
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5.2 Trombektomi

Krävs att man gör en DT-angiografi.
Hur: Kateterledd metod/stentriever. Upp till 9 h efter insjuknande i främre cirkulation. Man har 6 h
på sig. Kan ge effekt då tPA ej haft effekt. Basilaristromb har man 12-24 h på sig. Ny forskning visar
att man har positiva effekter efter 16-24 h!
Genomförs på alla universitetssjukhus. Det största problemet är att man inte hittar fram till rätt kärl.

6. Andra strokediagnoser
6.1 Basilarisocklusion

Stor kompott av bakre strokesymtom (PICA/AICA):
- Occipital huvudvärk
- Vasomotoriskt/ventilationsstörning
- Kranialnervspåverkan: Yrsel, Dubbelseende, Dysartri, Dysfagi
- Motoriska och sensoriska symtom bilateralt eller sidoväxlande
HUSK MIDAS e ”B” (basilaristrombos) – en modifierad ramsa för
basilarisocklusion.

6.2 Malign Media infarkt

Herpesencefalit
Uremi
Status epilepticus
Korsakoff
Meningit/sepsi
Intox
Diabetes
Andningsinsufficiens
Subarach/subduralblödning

Tromb som stänger av hela media. Det dödliga är den stora svullnaden
som ger inklämning då hjärnstammen kläms in i foramen magnus.
Hemikraniektomi: Operation bort av skallbenet på en sida där hjärnan kan svullnad ut. Bäst för <50
år. GCS <12. Förbättrar överlevnad. Finns inga stora studier eftersom ej op vs op hade dödlighet 85 vs
35 %. Alltså väldigt nödvändig intervention.

7. Akut övervakning

Kontroller: x 6. CVS-kontroller (MEWS), paresschema, medvetandegrad, puls/BT, temp, p-glukos och
sat/AF. Syftet är att optimera patienten. Vid avvikelser får man ökad dödlighet och ADL-beroende.

8. Strokeavdelning

Målet är att alla med misstänkt stroke eller TIA läggs in på strokeavdelning. Består av team: Läkare,
ssk, usk, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, dietist och neuropsykologi. Krävs
teamkonferans 1-2 ggr/vecka.

8.1 Utredning på avdelning

Utred alltid stora kärl och kardiell emboli:
- Duplex halskärl eller DT-angiografi
- Telemetri (akut)
- Bandspelar-EKG eller tum-EKG (polikliniskt)
- Labstatus: Blodfetter, leverstatus, HbA1c, blodsockerkurva/glukosbelastning.
Fördjupad anamnes:
CHADS-VASC (HAS-BLED) (för att stratifiera risken att hitta ett flimmer), DVT, LE, spontanaborter
(antifosfolipidsyndrom), inflammation (perikardit, bihålor, pleurit), hörselproblem, hjärtsvikt.
Ovanliga orsaker ska man ha koll på: Koagulationsrubbning/APS, vaskulit, mitokondriella sjukdomar.

9. Orsaker till hjärninfarkt

De tre vanligaste orsakerna:
1. Storkärlssjukdom (ffa karotisstenos)
2. Kardiell embolikälla (ffa förmaksflimmer)
3. Småkärlssjukdom/lakunär infarkt
Ovanligare orsaker: Sinustrombos, kärldissektion, migranös infarkt, koagulationsrubbning, vaskulit,
narkotikamissbruk, monogena sjukdomar etc.
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9.1 Storkärlssjukdom

1/3 av alla hjärninfarkter och TIA. Främst karotisstenos
Orsak: Arterosklerotiska kärlförändringar. Stenoser med ulcererande plaque. Ffa i extrakraniella och
större intrakraniella kärl.
Symtom: Från enskilt kärlterritorium. à hemodynamiska effekter, sk watershedinfarkter.
Riskfaktorer: Oultifaktoriellt. Rökning, hypertoni, hyperlipidemi. Kärlsjukdom i andra kärlbäddar.

9.2 Kardiell embolikälla

1/3 av alla hjärninfarkter och TIA. Drabbar främst äldre. Främst förmaksflimmer
Orsak: Embolikälla ifrån förmaksflimmer, akut hjärtinfarkt, kardiomyopati, klaffprotes och PFO.
Symtom: Vanligt med blödningsinslag. Lesioner i flera kärlområden och ibland systemiska embolier.
Utredning: Hjärteko bara vid känd hjärtsjukdom eller kryptogena.
- TTE: Vänsterkammar-tromb eller kardiomyopati
- TEE: Endokardit, tromb i förmak. Patent formaen ovale (PFO) – oftast yngre patienter då.

9.3 Småkärlssjuka/lakunär infarkt

20% av alla hjärninfarkt/TIA. Lakunär infarkt <15 mm – små kärl som drabbas.
Små penetrerande ändartärer i: Basala ganliger, capsula interna och pons.
Prognos: God prognos. Förekommer ofta TIA.
Symtom: Renodlade symtom ofta – ibland kombination av motorisk, sensorisk, sensomotorisk,
ataktisk hemipares, dysatri-klumpig hand, enstaka kranialnerver. Aldrig ögonsymtom eller kortikala
symtom. Capsular warning syndrom (ett tillstånd med fluktuerande symtom som kommer när
hjärnan försöker omkoppla signaler).

9.4 Sinustromboser

Orsak: En venös propp som ger en venös
hjärninfarkt. Hypocirkulation eller stas pga
trombosen à Koagulationsaktivering à Stasinfarkt
à Hemorrhagisk infarkt när blodet trycks ut.
Vanligast med trombos i sinus sagittalis superior
eller transversus.
Riskfaktorer: Ofta yngre kvinnor. Aseptisk orsak
såsom graviditet, p-piller, koagulationsrubbningar.
Snabb blodförlust (lågt Hb) eller Malignitet, eller
septisk orsak pga ex:
- Infekterade bihålor/öron/hud
- Skalltrauma/fraktur
- Malignitet/koagulationsrubbning
Symtom: Subakut insjuknande med ökat ICT. Tilltagande huvudvärk, medvetandepåverkan,
fokalsymtom. Illamående/kräkningar, lätt vakenhetssänkning, papillödem och sekundär
hemorrahagisk infarkt pga högt ICT. Man kan bara få huvudvärk och staspapill om det blir en delvis
stängning som ger ökat ICT.
Utredning:
- DT/MR – venografi: Hemorrhagisk infarkt bilateralt, trombmassa eller bortfall av sinus. Ibland
även blödning. Delta-sign (proppen som syns på röntgen), symmetriska, infarkter (diffus pga ökat
ICT) kring sinus och blödningsinslag
- Urinsticka/albumin i urin: Protein i urin för att utesluta preeklampsi.
Behandling: Venös trombolys i tidigt skede – fulldos LMH (antibiotika om septisk). (antiepileptika –
vid krampanfall då skadan sitter i cortex). Waran i efterförloppet i 3-6 månader om ej blödning.
Behandling – medvetandesänkt patient: Kontakt med neurokirurg – ofta ventrikeldränage.
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10.

Riskfaktorer för stroke

11.

Sekundär prevention

Ej påverkbara: Ålder, kön, tid stroke.
Konventionella riskfaktorer: Hypertoni, hyperlipidemi, rökning, hjärtsjukdom (FF), diabetes,
halsblåsljud/karotisstenos.

En standard till alla!
1. Antiaggregantia; ASA + dipyridamol eller Klopidogrel ensamt.
2. Statin – oavsett kolesterol/LDL nivåer.
3. Blodtrycksbehandling
4. Rökstopp och motionsstart.
Undantag för särskilda tillstånd: FF, stenoser och tromb i hjärtat.

11.1

Antikoagulantia

NOAK: Waran, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban mfl.
Indikationer: FF, NOAK vid nya FF. ASA har ingen effekt ensamt vid FF.
Praxis för Waran: Sinustrombos (6-12 mån) eller andra kardiella embolikällor, ex Vk-tromb.

11.2

Karotiskirurgi

11.3

PFO-kirurgi

Utredning/indikation: Duplex ska visa >70 % stenos. Bekräfta med DT-angio.
Kirurgi (CEA): Bäst effekt inom 2 veckor.
Indikation: Patent foramen ovale.
Utredning: TEE, vid utredning av kryptogen stroke.
Operation: Transkateterslutning – ett paraply man öppnar på ena sidan och på andra sidan. Sedan
tajtar man åt och kollar med kontrast. Ev antikoagulantia till de med PFO och
förmaksspetumaneurysm innan slutning. Bättre med stängning än medicinsk behandling.
Antiaggregantia till alla hela livet.

12.
Prognos – tidig aktivering, rehabilitering och komplikationer
under vårdtiden.
Snabb återgång till hemmet, utan onödiga förflyttningar i vårdkedjan. Hemrehabilitering.
Trafikmedicin: Körförbud i ca 1 mån TIA (störst risk för ny inom 1 mån), 3 månader för stroke.
Vapeninnehav: Ska ej tillåtas.
Komplikationer: DVT, LE (det de flesta dör av), pneumoni och UVI.
Sena komplikationer – 3 mån – 1 år
- Uttröttbarhet/Fatigue
Postapoplektisk epilepsi
- Depression: SSRI
Epilepsi efter stroke som återigen drabbas av
- Epileptiska anfall: Stesolid 5-10 mg iv mot
neurologiska symtom som motsvarar det tidigare
anfall, Profylax om >7 d efter stroke då det
drabbade området. Drabbar ca 5-10% av alla personer
inte längre tolkas som symtomatisk utan som
med stroke. 50% får dock inga ytterligare krampanfall
effekt av stroke-ärret.
efter det första.
- Central neurogen smärta ovanligt: Neurogen
Symtom: Generaliserade kramper med
smärta behandlas med Tegretol, Tryptizol,
medvetandeförlust eller partiella kramper (ryckningar i
Lyrica,
den förlamade sidan, beteendestörning). Lätt att tolka
- Demensutveckling: ASA skyddar!
som TIA eller ny stroke.
Behandling: Antiepileptika, tex Karbamazepin
(Tegretol) eller Valproat (Ergenyl).

58

Expansivitet i CNS
1. Primära hjärntumörer

Ca 900 nya fall/år i Sverige av hjärntumörer (2-3 % av alla tumörer). Ca hälften är maligna.
Typer: Gliom 45 %, Meningiom 15 %, Metastaser 15 %, Hypofystumörer 10 %, Neurinom 10 %.
Symtom: Huvudvärk som är ihållande och tilltar vid hostning/krystning (höjning av ICT). Endast
huvudvärk nästan aldrig tumör. Illamående och kräkning. Andra symtom i fallande prevalens:
1. Epileptiska anfall
2. Neurologiska bortfall; hemipares, synfältsbortfall.
3. Förhöjt ICT; huvudvärk och sjunkande medvetande.
Handläggning:
- CT skalle +/- kontrast. Utvidgad utredning med MR inför intervention.
- LP: Ska ej genomföras utan kontakt med neurkirurg/neurolog då detta är en relativ
kontraindikation.
- Kontakt med neurokirurg för vidare handläggning och operativ åtgärd.
Behandling:
- Vid fynd av tumör och omgivande ödem: T. Betametason 8 mg x 2 samt Losec eller
motsvarande läkemedel direkt för avsvällning och omedelbar symtomlindring.
- Maligna, primära hjärntumörer: Bör oftast opereras!
- Benigna hjärntumörer: Mer relativt indikation för operation. Stark indikation vid tilltagande
neurologiska besvär, större tumör än 3 cm och ödem samt uppenbar progress.

1.1 Gliom

Finns olika typer av gliom med olika ursprung – kan vara maligna och benigna eller både och.
Astrocyter - astrocytom:
- Pilocystisk astrocytom: Barntumörer, ofta i cerebellum. Benign tumörtyp.
- Fibrillär astrocytom
- Anaplastisk astrocytom
- Glioblastoma multiforme: Mest maligna hjärntumörformen! Står för 80 % av maligna tumörer.
Leder till central nekros. 5-årsöverlevnad 50 % - dålig prognos även efter behandling.
Oligodendrocyter - Oligodendrogliom: Typiskt utseende med förkalkningar på DT. Mer benign.
Ependymceller:
- Ependymom: Växer i medellinjen
- Kolloidcystor: Förekommer ffa i Foramen Monroi (interventrikulär foramina mellan laterala
ventiklarna och tredje ventrikeln). Benign och drabbar ofta yngre patienter. Ger dock obstruktion
av sidoventriklarna och intermittent HV ffa vid nedböjning (tryckökning) och kan snabbt leda till
inklämning. Kontakt med neurokirurg!
Lokalisation gliom: Lobära, intraventrikulärar, corpus callosum, cerebellära och opticusnerv.
Utredning: CT med kontrast. Ev MR.
Typiskt svar för glioblastom; Oregelbunden välavgränsad expansivitet
med perifer heterogen kontrastuppladdning och central nekros.

1.2 Meningiom

Ofta godartad intrakraniell tumör som utgår ifrån meningierna. Utgår
ifrån arachnoidalcellerna. Växer ibland inuti ventriklarna. Meningeal
carcinomatos är den elakartade formen.
Epidemiologi: Vanligare hos äldre, främst kvinnor.
Symtom: Ofta långsam tillväxt och smygande symtom. Kan ge EP-anfall
som debutsymtom.
Behandling: Kirurgisk extirpation vid indikation och strålbehandling.
Lokalisation: Falx, parasagital, kilbensvinge, ponsvinkel, bakre skallgrop,
foramen magnus ETC.
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1.3 Hypofystumör

Hormonproducerande eller endokrint inaktiva. Sällan metastaser. De
tre vanligaste formerna är:
- Prolakinom: Översekretion av prolaktin. Ger förändrad mens
eller sänkt sexlust, hv, synrubbningar (Bitemporal hemianopsi).
- GH-adenom: Överproduktion av GH. Ger i vuxen ålder
akromegali (gigantism i barnålder). Hakan, fingrar, ögonbryn och
fingrar växer. Rösten blir hes och svettningar kan uppstå.
- ACTH-adenom: Överproduktion av ACTH. Ger Cushings syndrom
och en ”solbränd” hud.
Behandling:
- Borttagning transsfenoidalt (95 % kan tas denna väg) via näsborren. Risk för diabetes insipidus.
- Medicinsk: Dopaminagonist vid prolaktinom, Somatostatinanalog vid GH-adenom och TSH –
adenom, GH-receptor-antagonist vid GH-tumörer.

1.4 Neurinom/Schwannom

Neurinom en av de vanligaste godartade skallbastumören. Välavgränsade och tillväxer långsamt.
Orsak: Utgår ifrån scwanncellerna i kranialnerverna. Absolut vanligaste lokalisation är CN VII –
nervus vestibulocochleraris och kallas då acusticusneruinom. Däremot är dessa ofta belägna på
vestibularisgrenarna och ska då benämnas vestibularisschwannom.
Symtom: Hörselnedsättning och ibland även huvudvärk. Facialispares förekommer (går nära).
Glossofaryngeusneurniom kan påverka vagus och ge svalgpares samt dysfagi. Hypoglossustumörer
kan ge tungdeviation och atrofi av tungmuskulaturen men kan även påverka hjärnstammen eller
cerebellum och ge gradvis tetrapares, sjuknande medvetande eller ataxi.
Lokalisation: Acusticus, facialis, glossopharyngeus, hypoglossus eller oculomotorius.
Behandling: Operationsindikation om >3 cm, snabb tillväxt mellan två undersökningar eller
neurologiska besvär.

2. Sekundära hjärntumörer

10 gånger vanligare med metastaser än primära tumörer. Hälften kommer ifrån lungcancer.
Orsak: Metastaser som oftast härstammar ifrån lungcancer, lymfom, hudcancer eller bröstcancer.
Symtom: EP, fokala bortfall, kranialnervspåverkan, huvudvärk, psykisk/kognitiv påverkan.
Utredning: Neuro + somatiskt status. DT/MR. Labprover (glukos särskilt inför steroidbehandling),
Behandling: Betapred 8 mg x 2-3 + Omeprazol. Neurokirurgkontakt om inklämning.

3. Hjärnabscess

En lokalt nekrotiserande infektion (böld) i CNS.
Orsak: Oftast sekundär spridning ifrån primära infektionshärdar i tex sinus, tänder, öron, lunga eller
endokardit. Även efter skalltrauma eller operativ åtgärd förekommer.
Agens: Ofta olika streptokocker. Förekommer även ofta blandflora där aneroba bakterier kan ingå.
Staph aureus dominerar efter trauma/operation. Tuberkulos om endemiskt område. Hos HIVpatienter/immunosupprimerade kan även toxoplasmos och svampinfektion förekomma.
Symtom: Huvudvärk, fokal neurologi, feber, epilepsi och/eller sjunkande medvetande.
Diagnostik: CT-hjärna med kontrast (ringformad kontrastuppladdning av kapsel), punktion med
odling/PAD/cytologi, CPR/LPK och HIV-serologi vid misstanke.
Diff: Metastaser, tumör, cystor, masksjukdom (Echinokockos, Cysticerkos).
Behandling: Antibiotika i kombination med kirurgi om möjligt.
- Okänd etiologi: Cefotaxim (Claforan) 3 g x 3 i kombination med Metronidazol (Flagyl) 1 g x 1.
- Staph aureus: linezolid (Zyvoxid) po.
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Synfältsbortfall
Skador på synbanan ger olika typer av synfältsbortfall beroende på lokalisation.

Retina
- Synfältsbortfall: Centrala bortfall, monookulärt, grumligt synbortfall.
- Orsaker: Glaukom, retinopati etc. Se ögonmoment.
Nervus opticus
- Synfältsbortfall: Ipsilateral (monokulärt) anopsi.
- Orsak: Optikusneurit (MS), AION (optikusnerv stroke), trauma.
Chiasma
- Synfältsbortfall: Bitemporal hemianopsi.
- Orsak: Hypofystumör, meningiom eller aneurysm (a. communicans anterior).
Tractus opticus
- Synfältsbortfall: Kontralteral homonym hemianopsi.
- Orsak: Lesion av tractus opticus (stroke, kongential defekt, tumör).
Temporallob
- Synfältsbortfall: Kontralateral homonym vänstersidig övre kvadrantanopsi.
- Orsak: Stroke, tumör, lesion.
Parietallob
- Synfältsbortfall: Kontralateral homonym vänstersidig nedre kvadrantanopsi.
- Orsak: Stroke, tumör, lesion.
Occipitallob:
- Synfältsbortfall: Kontralateral homonym hemianopsi utan centralt engagemang.
- Orsak: Stroke (PCA), tumör, lesion.
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Neurotrauma
1. Skalltrauma

Traumatiska hjärnskador (TBI) är egt växande problem då allt fler äldre
med antitrombotiska läkemedel ramlar. Även små barn kan till följd av
barnmisshandel ådra sig TBI.
Orsak: De vanligaste orsakerna till TBI är fallolycor, trafikolyckor och
misshandel. Alkoholpåverkade män <30 år är överrepresenterade. Vid
enbart TBI är risken för halsryggskador låg (4 %) men stiger vid
multitrauma (20 %).

1.1 Utredning skalltrauma
Anamnes: Tecken på yttre våld. Typ av trauma.
Status: Snabb bedömning enligt ABDCDE. Under D bedöm GCS. Under E
andra skador och nedkylning.
Medvetandegrad: Görs mha GCS eller RLS. Ska genomföras ofta, var 15
min de första 4 h, var 30 min de följande 4 h.
Pupillreaktion: Storlek, symmetri och ljusreaktion.
Tecken på förlamning:
- Hemipares/-plegi: Talar för hjärnskada
- Parapares/-plegi: Talar för låg halsryggsskada/bröstryggsskada.
- Tetrapares/-plegi: Talar för hög halsryggsskada.
Indikationer för inläggning
Inspektion: Sår/svullnader på skallen.
- Commotio (tecken på kraftigt våld).
Labprover: Etanol, blodstatus, CRP, krea, Na, glukos och
- Trycksymtom (hv, illamående,
koagulationsstatus (APT-tid, PK, fibrinogen, fritt kalcium).
kräkning)
- S-S100B: Höjs vid hjärnskada.
- Neurologi (bestående
medvetandepåverkan, fokal neurologi,
1.1 Riskfaktorer för att utveckla intrakraniell
EP, amnesi).
hematomutveckling
- Tecken på skallbasfrakturer.
Hög risk: Posttraumatiskt krampanfall, fokalneurologiska
- Komplicerande sjukdomar (DM,
bortfall, kliniska tecken på skallfraktur, shuntbehandlad
alkohol, antikoagulantia)
hydrocefalus, antikoagulantia/trombocythämmare.
Medelhög risk: >65 år med pågående trombocythämmande
behandling (ASA).
Låg risk: Misstänkt eller konstaterad medvetslöshet och upprepade kräkningar (minst 2).

1.2 Handläggning enligt klassificering av TBI

Fås då man summerar GCS tillsammans med anamnesen och status:
Minmal TBI: GCS 15, utan amnesi/medvetandepåverkan och utan fokalneurologiska symtom.
- Åtgärd: Ingen DT. Hem med övervakning i 24 h. Tillbaka om medvetandesänkning (väck varannan
timma initalt), illamående/kräkning, EP-anfall, othorrhea, tilltagande huvudvärk, pares,
förvirring/personlighetsförändring, pupillvidgning/diplopi/synrubbning eller arrytmi.
Lätt TBI: GCS 14-15, förekomst av riskfaktorer bestämmer handläggning i denna grupp. Eventuellt
med upprepade kräkningar men utan fokalneurologiska symtom.
- Åtgärd – låg risk: S-S100B inom 6 h efter trauma. <10 mikrog/L samma handläggning som ovan.
>10 ska först genomgå DT. Observation om patologiskt DT.
- Åtgärd – Medelhög risk: Genomför alltid DT-skalle. Normalt DT à hemgång. Patologisk DT à
inläggning och ev neurokirurgisk behandling. Hälften med cerebrala kontusioner på DT kommer
att uppvisa progress vid uppföljande DT.
- Åtgärd – hög risk: Låg risk för operationskrävande kontusion, högre risk om fraktur. DT-skalle och
inläggning. Upprepad DT vid behov samt neurokirurgisk kontakt.
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Medelsvår TBI: GCS 9-13. 20% kommer att försämras, 8 % kräver neurokirurgi. Relativt hög risk att
utveckla intrakraniellt hematom.
- Åtgärd: ABCDE, inlägning för observation, DT (med uppföljning om ingen förbättring), överväg
neurokirurgisk kontakt.
Svår TBI: GCS 3-8. Är alltså definitionsmässigt medvetslös. Många utvecklar blödning.
- Åtgärd: ABCDE, intubering om medvetslös, DT-skalle och neurokirurgisk kontakt.
Komplikationer: Mentala störningar (personlighetsförändringar, aggressivitet, sömnstörningar,
minnessvårigheter), kranialnervssymtom, hemiplegi, neglekt, EP, hydocephalus, vegatativa tillstånd.

1.3 Behandling och handläggning

Waranbehandling: Blödningsmisstanke à behandling med Ocplex, Confidex eller iv konakion.
NOAK behandling: Kontakt med kogaulation- eller hemostasjour för handläggning.
Trombocythämmande läkemedel: Kan testas med Multiplate.
Uppföljande DT-skalle vid: Försämring/utebliven förbättring,
koagulationsrubbning, multipla lesioner för första DT.
Observation:
- Medvetandegrad; kontrolleras ar 15e min första 4 h,
därefter var 30 min/varje timma.
- Pares; i armar och ben (AFS och Barrés tecken).
- Pupillreaktion.
- Puls, tryck och andningsfrekvens.

1.4 No mass lesion
Diffus kontusion, diffus axonal skada (långa banor slits av).
Primär hjärnstamsskada, trauamatiska SAH. Hela hjärnan kan
svullna upp. Latens på upp till 2 dygn förekommer.
Utredning: MR visar många små blödningar + ev ödem.

1.5 Commotio cerebri

Symtom: Medvetandeförlust <1 h; utan fokal neurologi, amnesi < 1 h. Ev postomotionellt
förvirringstillstånd i < 24 h. HV, yrsel och illamående pga vesti bulär dysfunktion kan förekomma upp
till 1 v efter traumat.
Utredning: Observation i minst 12 h alt hemgång om CT är blank. Ny CT om förvärrade besvär. CT kan
visa contrecoup blödning på motsatt sidan av det som fick trauma och coupblödning på ”rätt” sida.

1.6 Epiduralhematom

Orsak: Lindrigt/grovt våld, ofta hos barn och unga (duran sitter då lösare). Ofta temporalbensfraktur
som ger ruptur av a. meningea media à arteriell blödning mellan duran och skallbenet insida.
Sekundär skada: Ökad ICT och inklämning.
Symtom: Kan gå ifrån commotio och snabb försämring till död. Symtomen är sämre medvetandegrad
+ utveckling av kontralateral pares + pupillvidgning ipsilateralt. Går snabbt!
Utredning: CT visar avgränsad, bikonvex (linsformad) förändring (vit och högattenuerad).
Behandling: Vid medvetandepåverkan och medellinjeförskjutning opereras.

1.7 Subduralhematom

Drabbar vuxna och äldre, ofta alkoholister.
Orsak: Kortikal kontusion eller att bryggvener slits av. Är ofta medvetandesänkt vid ankomsten till
sjukhus men fritt intervall kan förekomma.
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AKUT: <3 d efter trauma. Ofta med direkt medvetandesänkning utan fritt intervall. CT visar
högattenuerad, oregelbunden kant, månskära längs hela hemisfären.
SUBAKUT: Debut 2-14 d efter traumat. Ofta med huvudvärk och kräkningar. Isoattenuerat på CT.
KRONISKT: >3 veckor efter trauma. Lindrigare trauma hos äldre, alkoholister, koagulationsstörningar
etc. Sker upprepade blödningar pga inväxt av sköra kapillärer i kapseln runt hematomet. Symtomen
blir då ”demen” + tilltagande hv + kräkning + fokala bortfall (hemipares ex). CT visar lågattenuerade
områden med ev innehållande färska blödnignar. Liten operation. Finns recidivrisk.

1.8 Skallbasfraktur

Symtom/klinik: Peroorbitala ekymoser (Brillenhematom), retroaurikulära ekymoser (battle sign),
rhinnorea (näshålan fylld med kroppsvätska), othorrhea (öron fylld med kroppsvätska), anosmi
(luktblinhet), pneumocefalus (DT), hematotympanom, dövhet, vestibulära symtom, facialispares.
Behandling/handläggning: Inläggning vid alla frakturer. Hematotympanom à expektans.
- Antibiotikaprofylax (Zinacef) och pneumokockvaccination vid: likvorré, blod ur örat, misstanke
om kommunikation mellan fraktur och intrakraniella hålrum.
- Neurokirurgkonsult: Likvorré som ej upphör spontant.
- Facialispares: Op om akut. Expektans om sen debut.
- Impressionsfraktur: Alltid NK-kontakt.
- Likvorläckage (likvorré): Särskiljs ifrån annan sekretion med urinsticka som visar högre
glukosinnehåll. Vanligast i svalg och näsa, sällan örat. Antibiotikaprofylax och
pneumokockvaccin. Uphör ofta av sig själv. Om inte, lumbalt dränage och ligation.

1.9 Neurokirurgisk behandling av interkraniella hematom

Intracerebral hematom: Utrymnig av hematomet.
Epiduralhematom: Utrym hematomet (spatel + sug), ligera blödade kärl och
sy fast duran mot ben.
Akuta subduralhematom: Alltid NK-kontakt så fort som möjligt. Stor lambå.
Äldre är ej alltid aktuella. Om litet hematom utan medvetandpåverkan kan
man invänta likvifiering och ta bort i lokalbedövning.
Kroniska subduralhematom: Trepanation i lokalbedövning – innebär att man
öppnar en del av kraniet. Alla åldrar opereras. Viss recidivrisk.

2. Spinalt trauma - halsryggsskador

Skada i halsryggen omfattar frakturer, luxationer och ligamentsskador med/utan fokalneurologi.
Orsak: Vanligast är trafik- och fallolyckor. 150 personer per år drabbas, ofta yngre människor.
Symtom:
1. Nacksmärta: Tilltagande vid rörelse.
2. Rhizopati: Parestesi/domning inom drabbade hematom. Unilateralt bortfall av sensorik/motorik.
3. Neurologiska bortfall nedom skadenivån: Tetrapares/-plegi.
4. Avsaknad av reflexer nedom skadenivån: Upp till 2-4 v pga spinal chock. Spastisk
ryggmärgsskadebild efter. Tilltagande reflexer och fotklonus.
5. Bortfall av ANS-reglering: Bukandning, lågt blodtryck (även vid spinal chock), bradykardi,
hypotermi och priapism är ett tecken på hög ryggmärgsskada.
Akut handläggning: Instabil halsrygg tills motsats bevisad. Vid misstanke om halskotspelarskada:
1. Förflytta endast patienten i stabilt planläge (vakuummadrass eller spinboard).
2. Utredning: ABCDE. Bedöm nivån på ryggmärgsskada motoriskt och sensorisk dermatom. Gradera
muskelfunktionen. Bedöm blås- och sfinkterfunktion samt perianal- och ljumsksensorik.
3. Bladderscan: KAD vid retention. Frikostigt i akutskedet.
4. Intubation om nedsatt andning/saturation. Förse med iv-infarter, håll pat varm.
5. Ge bolusdos SoluMedrol 2 g iv.
6. CT-halsrygg. Handläggning ofta av narkosen tillsammans med neurokirurg och ortoped.
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Kirurgisk behandling
1. Operation av felställningar.
2. Ryggmärg eller nervrötter som står under tryck av ex epiduralhematom bör dekomprimeras akut
(timmar). Ofta laminektomi, corpektomi eller diskektomi.
3. Stabilisering av ryggmärgen i samma seans. Sker med
extern och intern fixation.
Tecken på spinal chock: Hypotoni, bradykardi, varm och torr hud samt
oftast ej allmänpåverkad.

2.1 Komplett och inkomplett ryggmärgsskada

Kan ej bedömas fullt ut initialt pga den spinala chocken. Först efter 2-4 v.
Komplett ryggmärgsskada (tvärsnittslesion): Totalt bortfall av viljestyrda
rörelser och all känsel nedom skadenivå, samt bortfall av sfinkterfunktion.
Inkomplett ryggmärgsskada:
- Anterior cord syndrome: Bortfall av motorik och känsel för smärta och
temperatur nedom skadan men bevarade baksträngsbanor (vibration
och djupt ledsinne).
- Central cord syndrome: Nedsatt kraft samt nedsatt känsel för smärta
och temperatur i framförallt övre extremiteter.
- Brown-Sequard: Ipsilateral pares nedom skadan + ipsilateral bortfall
av känsel och vibration + kontralateral nedsatt sensorik för smärta
och temperatur. God motorik bilateralt.

2.2 Whiplashskada
Vanligt förekommande halsryggsskada.
Orsak: Diagnos baseras på själva skademekanismen. Typiskt är påkörning
bakifrån som ger kraftig extension följt av kraftig flexion av
halsryggen.
Symtom: Ofta kvartående smärtor i nacke och skulderregionen, i regel måttliga. 5 % har kvarstående
arbetsoförmåga efter 1 år.
Utredning: Ordenlig anamnes och undersökning. Radiologi om misstänkt kot- eller ligamentsskada.

3. Intrakraniell tryckstegring

Normalt tryck 2-10 mmHg. MAP - ICT = Perfusionstrycket av hjärnan. Kräver mer än 50 mmHg.
Sänkt MAP (medialartärtryck) eller förhöjt ICT påverkar perfusionen.
Monroe-Kelly-doktrinen: Summan av intrakraniellt blod + likvor + hjärnvävnad ska vara konstant.
Kompensationsmekanismer av för högt ICT:
- Likvor omdistrubueras till spinalkanalen.
- Kompression av vener.
- Hjärnvävnadsatrofi.
När dessa mekanismer är uttömda stiger trycket och inklämning kan ske. Ett tecken är bilateral
oculomotoriuspares (vid och ljusstel pupill, därefter ögonmuskelpares). I värsta fall hernierar
lillhjärnstonsillerna ut genom foramen magnusm.

3.1 Orsaker till ökat ICT
-

Hjärntumör
Hjärnödem
Likvoflödeshinder

- Intrakraniell blödning
- Sinustrombos
- Akveduktstenos.

- Skalltrauma
- Pseudotumör cerebri
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3.2 Symtom ökat ICT

Symtom beror på orsaken till tryckstegringen och hur snabb insättningstiden är. Se NPH tidigare.
- Huvudvärk: Främst på morgonen pga ökat koldioxid på natten som ger ökad volym samt
omfördelning av CSV.
- Papillödem: Ger dimsynd, obskurationer. Retinala blödningar om snabb uppkomst.
- Medvetandepåverkan: I varierande grad.
- Aniskori: Ipsilateral vidgad och ljusstel pupill, ögat ställt nedåt, utåt (oculomotoriuspares).
- Abducenspares: Bilateralt pga stasade vener som trycker på nerven (Ovanligt).
- Bortfall av kranilnervsreflexer: Doll’s eye positivt.
- Hemipares
- Oregelbunden andning
- Nackvärk
- Cushingrespons/omvänd chockbild: Vid hjärnstamsichemi
– Höjt BT, sänkt puls. Sent tecken.
- Hyperton motorik och sträckkramper: Är också ett sent
tecken.
CT-fynd: Minskad mängd likvor i basala cisterna (skall finnas
svart spatium runt hjärnstammen), ventrikelsystemet och i de
kortikala fårorna. Utslätade fåror.

3.3 Behandling ökat ICT
Intubering: ”GCS under 8 intubate”. Eller RLS >4. V-sond + KAD
också.
CT: Därefter kontakt med NK för op, dränage eller medicinsk
behandling.
Finns olika behandlingsvinklar:
- Blod: Hyperventilation som ger hypokapni och cerebral vasokonstriktion. Benso och barbiturater
ger sänkt metabolism och lägre blodflöde. Hypotermi sänker metabolismen. Sänkningen av det
systemtiska blodtrycket med Seloken och Catapresan om allvarlig hypertoni.
- Hjärnan: Osmotisk terapi med Mannitol eller karbamid/urea: Endast då pupilldilation inträder.
Endast i akutskedet pga risk för reboundeffekt efter 4 g.
- CSF: Shunt. Vid kommunicerande hydrocefalus kan man tryckmäta via LP och tapptest.
- Expanisivitet: Betapred 8 mg x 2 om tumörödem. Operation och ev hematomutrymning.
- Ökad volym: Dekompressiv kraniotomi.

3.4 Hjärnstamsinklämning

Tecken på hotande hjärnstamsinklämning:
- Sjuknande medvetandegrad
- Unilateral pupilldilation; Uncusherniering genom tentoriet
med tryck på oculomotoriusnerven.
- Bilateral pupilldilation med sjukande puls och stigande
blodtryck; Tonsillherniering genom foramen magnum med
dödlig påverkan på hjärnstammen.
Behandling vid inklämning:
- Hyperventilation; Kräver intubation! Sänker ICT genom
cerebral vasokonstriktion.
- Mannitol; Snabbt iv i kombination med furosemid alternativt
Hyperton koksalt.
- Omedelbar kontakt med neurokirurg; Planering av kirurgi.
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Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada – prognos, plasticitiet och
medicinska komplikationer
Förvärvad hjärnskada: Icke-progressiva tillstånd med hjärnskada vid ett identifierbart tillfälle.
Orsak: Trauma, stroke, SAH, anoxisk hjärnskada (post hjärtstopp), encefalit, post-op etc.

1. Återhämtning efter förvärvad hjärnskada

Snabbaste återhämtning och bäst prognos tidigt efter skadan. Rehab ska ske veckor-år efter skadan.
Multidisciplinär rehabilitering ger bäst effekt – studier till och med oetiskt att utföra!
1. Spontan förbättring: Stödjande vård, medicinsk uppföljning och behandling av kompliikationer.
2. Neuroplastiska mekanismer utnyttjas av rehabilitering: Leder till förbättrad funktion. Hjärna
kopplar om skadade område efter skada.
- Specifik träning med rörelser, kognition mm.
- Motverka/undvik negativa mekanismer såsom träning av ogynnsamma färdigheter och vissa
läkemedel (ex Haldol).
3. Anpassning till funktionsnedsättningar: Stöds av hjälpmedel, anpassning av miljö, inlärning av
nya strategier.
Indikation för rehabilitering och faktorer som räknas in i rehabiliteringen:
- Nuvarande funktionsnedsättning bedöms tillsammans med kroppsfunktion och struktur, vilken
typ av aktivitetsbegränsningar som finns, patientens delaktighet. Man jämför med funktionen
innan skadan uppkom.
- Prognosbedömning: God prognos à större behov.
- Finns rehabiliteringsåtgärder som kan förbättra funktionen på ett meningsfyllt sätt?
- Etiska aspekter.
Kontraindikationer eller hinder för rehabilitering:
- Skadans svårighetesgrad och recidivrisk kan delvis påverka.
- Motivation (compliance)
- Komorbiditet
- Alkohol och substansmissbruk
När ska rehabilitering påbörjas?
Förebyggande insatser ska påbörjas direkt. Så fort som den medicinska situationen tillåter så ska man
påbörja träning. Övertag till rehabenhet så fort som möjligt. Men detta ska ske medicinskt säkert.

2. Prognos efter förvärvad hjärnskada

Svår traumatiska hjärnskada har god återhämtning hos många. Men påverkas av olika faktorer:
- Ålder
- Neurologiska påverkan vid ankomst (NIHSS)
- Storlek på stroken och lokalisation
- Orsaken/mekanismen till stroken
- Samsjuklighet
- Tillgång till rehab.
Dessa faktorer bör även beaktas innan rehab påbörjas.
Modified Ranking Scale (mRS) är ett verktyg för att beräkna. >2 är L:
0. Inga symtom
1. Ingen signifikant funktionsnedsättning trots symtom. Klarar det dagliga livet som förut.
2. Viss funktionsnedsättning. Klarar det dagliga livet utan hjälp.
3. Relativt uttalad funktionsnedsättning; kan gå, men behöver hjälp.
4. Uttalad funktionsnedsättning. Kan inte gå utan hjälp.
5. Kraftig funktionsnedsättning, sängbunden, inkontinent, i behov av hjälp dygnet runt.
6. Död
En studie har visat att 70 % som inte kunde gå en vecka efter stroke, kunde gå efter ett halvt år.
Finmotorik återkommer efter några dagar – god prognos att få tillbaka funktionen.
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-

3. Rehabiliteringsåtgärder

Terapi av olika yrkeskategorier: Rehab-läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped,
psykolog/neuropsykolog, ortopedisk ingenjör, ssk, usk mm.
- Stödjande vård och läkemedel
- Neurostimulering (forskningsområde): ex Transcranial magnetisk stimulering (TMS) och direkt
strömsstimulering (DCS).
Patienter med stroke ska skrivas ut från sjukhuset tidigare till hemmet endast om det finns tillgång
till rehab i hemmet av ett multidisciplinärt rehabteam med kunskap av strokevård.

3.1 Arbetssät inom rehab
En behandlare: Monodisciplinärt
Flera behandlare:
- Multidiscipilärt: Paralella utredningar/behandlingar och vertikal kommunikation.
- Interdisciplinärt: Matrix struktur, samordnande utredning/behandling och horisontell
interaktion.
- Transdisciplinärt: Kommunikation och problemlösning över de professionella gränserna.

3.2 ICF – Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
Viktigt att tänka på är att diagnos (ICD) inte är synonymt med samma funktionsnedsättning. Alla har
olika besvär. Ex fokal hjärnskada kan innebära dysfasi eller impulsivt beteende/nedsatt minne eller
dålig rörelse. En ICD-kod kan alltså innebära olika symtom.
ICF är till för att ge en etablerad struktur över patientens förutsättning och behov. D5 självvård.
Finns fyra kategorier:
- Kroppsfunktion: ex b280 Smärtsensation, B152 emotionell funktion.
- Kroppsstruktur: S110 hjärnstruktur
- Miljöfaktorer: ex e320 vänner.
- Aktivitet och delaktighet: Ex d230 utföra daglig rutin.

3.3 Rehabmål
-

Öka beteendeförändringar
- Facilitera ökad effektivitet av rehab
Möjliggöra övervakning av effektiviteten: Sätta stopp för ineffektiva åtgärder etc.
Reducera patientens ångest, öka insikten och hjälp till med acceptans av skadan.

4. Medicinska komplikationer under rehab av hjärnskada

DVT och LE, kontrakturer, spasticitet, heterotrop bennybildning, smärta (neuropatisk och nociceptiv),
PSH, elektrolytbalans och hormonella rubbningar, neurokirugiska komplikationer, EP, respiratoriska
störningar. GI-störningar och nutrition, miktionssvårigeter och infektioner.

4.1 DVT
Hos 5-30 % efter traumatisk hjärnskada och 10 % efter stroke
Förebyggande: LMW-heparin. Stödstrumpor (dock ineffektivt).

4.2 Spasticitet

Symtom: Hastighetsberoende, ökat motstånd mot passiva rörelser.
Beror på abnormt lättutslösta och livliga spinala, monsynaptiska muskelsträckreflexer och/eller
förändrad balans mellan faciliterande och inhiberande aktivitet i tonusreglerande banor.
Konsekvenser: Muskelspasmer, sämre hållning, smärta, funktionsnedsättning etc. Kan dock
möjliggöra gång hos vissa patienter.
Behandling: Tänk över syftet med behandlingen. Sjukgymnastik/arbetsterapi med töjningar,
vibration och ev ortos. Baclofen, botulinumtoxin eller 50 % etanol kan övervägas. Sentranspositioner
(återställer muskelbalansen över fotleden).
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4.3 Paroxysmal Sympatikus Hyperaktivitet – PSH – sk autonom storm/dysautonomi

Uppstår hos 10% med medelsvår-svår förvärvad hjärnskada. Ger paroxysmal ökning av sympatikus.
Symtom: Ökad puls, ökad BT, ökad AF, ökad temperatur, svettning och påverkad motoraktivitet.
Associerad med sämre prognos, högre kostnader och längre sjukhusvistelser efter skadan.

4.4 Hydrocefalus efter hjärnskada

Antingen icke-kommunicerande (obstruktion) eller kommunicerande som
beror på otillräcklig resorption och kan ibland utvecklas efter traumatisk
hjärnskada eller SAH.
Klinisk bild: Försämrad efter initial förbättring. Påverkad gångförmåga,
kognition och urininkontinens och/eller vakenhetsgrad. Även utan den
klassika triaden kan man ha en behandlingskrävande hydrocefalus.
Tidsförlopp: De flesta fall upptäcks inom 6 veckor av hjärnskadan. Kan även
upptäckas månader senare vid övertag till rehabklinik.
Behandling: Ventrikuloperitoneal shunt (VP-shunt) – vanligaste typen.
Kateter mellan sidoventriklaran och fri bukhåla.

4.5 Heterotop ossification / Bennybildning

Benvävnad utvecklas i mjukdelar utanför skelettet, ofta i muskler.
Incidens: Oklar, ca 10-50 % enliga olika studier.
Lokalisation: Stora leder såsom höfter, knä, armbåga och axlar.
Orsak: En inflammatorisk process som leder till symtom.
Symtom: Smärta, värmeökning och svullnad samt nedsatt rörelseomfång i den påverkade leden.
Börjar vanligen under första eller andra månaden efter uppkomst av förvärvad hjärnskada.
Behandling: NSAID och/eller bisfosfonater. Påverkar dock ej redan uppkomna förkalkningar. Möjligt
med kirurgisk avlägsning. Strålbehandling efteråt för att undvika recidiv.

4.6 Smärta efter hjärnskada

Incidens: Upp till hälften av patienter med svår stroke har smärtor under första året.
Orsak:
- Hjärnskadan orakar central neuropatisk smärta.
- Mjukdels- eller skeletal påverkan som följd av pareser eller tonusrubbning.
- Andra skador (tex hos multitrauma patienter).
Betydelse för rehab: Påverkar patientens AT, ork, kognition, psykiska mående och därmed
möjliheten att dra nytta av behandlingen.
Utredning: Noggrann smärtanalys. Anpassade metoder kan behövas.

4.7 Kognitiva symtom efter förvärvad hjärnskada

Symtom: Nedsatt uppmärksamhet, minne, processhastighet, förvirring, exekutiva svårigheter
(perservation, impulsivitet, efterkontroll, planering, problemlösning osv), afasi och talsvårigheter,
sensorisk nedsättnign och beteende och humör.
Behandling – kognitiv träning:
- Kompensatoriskt perspektiv: Åtgärd symtom med olika tekniker, strategier och hjälpmedel för
att anpssas sig till brister, miljöförändringar och kompensera förlorad förmåga.
- Återtränande perspektiv: Fokus på underliggande kapacitet nödvändig för utförande av uppgift.
Specifik funktionsträning.
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