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ANATOMI  
 
Anatomiskt indelas hjärnan i tre huvudbeståndsdelar:  
Storhjärnan - Cerebrum  
Hjärnstammen – Truncus Cerebri 
Lillhjärnan - Cerebellum  
Hjärnan väger hos en vuxen cirka 1400 gram vilken är cirka 2 % av kroppsvikten. Ändå är 
hjärnan kroppens viktigaste organ, och när den permanent upphör att fungera, anses livet slut 
(hjärndöd). 

Hjärnan indelas i olika lober:  
Pannloben - lobus frontalis  
Tinningloben - lobus temporalis  
Hjässloben - lobus parietalis  
Nackloben - lobus occipitalis  

Hjärnan innehåller fyra stycken hålrum (ventriklar). Två stycken sidoventriklar som står i 
förbindelse med tredje ventrikeln, från tredje ventrikeln fortsätter en smal kanal (aqueduktus 
cerebri) genom mitthjärnan och ner till fjärde ventrikeln som ligger i höjd med pons och 
förlängda märgen (medulla oblongata).  

Hjärnan och ryggmärgen har en mycket mjuk konsistens och består av kroppens ömtåligaste 
vävnad, vilket kräver att den måste skyddas och stödjas av de omgivande strukturerna. Tre hinnor 
omger hjärnan och ryggmärgen.  

Ytterst befinner sig hårda hjärnhinnan, dura mater som består av stram bindväv. Den bekläder 
kraniets insida som en tapet. Närmast hjärnan och ryggmärgen befinner sig den tunna, mjuka 
hjärnhinnan, pia mater. Den innehåller de blodkärl som försörjer nervvävnaden, och den följer 
intimt varje vindling och fåra på hjärnans yta. Mellan dessa båda hjärnhinnor utbreder sig den 
spindelvävsliknande hjärnhinnan, arachnoidea.  
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KRANIALNERVER 
 
1. N. Olfaktorius, luktnerven 
2.  N. Opticus, synnerven 
3. N. Oculomotorus, ögonmuskelnerv 
4.  N. Trochlearis, ögonmuskelnerv 
5.  N. Trigeminus, ansiktsnerv-känsel 
6.  N. Abducens, ögonmuskelnerv 
7.  N. Facialis, ansiktsnerv-motorik 
8.  N. Vestibulo-cochlearis, hörsel och balansnerven 
9.  N. Glossopharyngeus, svalg och bakre tungnerven 
10.  N. Vagus, inälvsnerv 
11.  N. Accessorius, nerv till hals-och nackmuskulaturen 
12.  N. Hypoglossus, tungans motornerv 
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SPINALNERVER 
 
Spinalnerven är den nervstam som tar sig ut från kotkanalen genom ett mellankothål och som 
innanför mellankothålet delar sig i en bakrot och en framrot. Spinalnerverna är symmetriskt 
arrangerade på båda sidor om medellinjen. Det finns 31 (ibland 32-33) par spinalnerver. 

• 8 par halsspinalnerver (cervikala). 
• 12 par bröstspinalnerver (thorakala). 
• 5 par ländspinalnerver (lumbala). 
• 5 par korsbensspinalnerver (sacrala). 
• 1 (-3) svansspinalnerver (coccygeala). 

 
Väl utanför kotpelaren delar sig spinalnervsstammen i en bakre (dorsal) och en främre (ventral) 
huvudgren. Spinalnerverna och dess grenar innehåller både motoriska och sensoriska nervtrådar. 
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HJÄRNANS CIRKULATION 
 
Hjärnan har en hög ämnesomsättning och kräver därför en riklig blodtillförsel. Hjärnan tillförs 
cirka 20 % av den blodmängd hjärtat pumpar ut i kroppen under vila, vilket är anmärkningsvärt 
stor volym med tanke på hjärnans vikt (ca. 1400g).  
Nervcellerna är mycket känsliga för syrebrist och med anledning av det finns ett omfattande 
artärsystem, som ger hjärnan en adekvat blodförsörjning.  

Det finns 4 artärer som för blod till hjärnan. Carotisartärer finns en på varje sida som kommer 
från aortabågen i brösthålan och två vertebralartärer som också kommer från aortabågen. 
Vertebralisartärerna kommer in i skallen via foramen magnum och förenar sig till basilarisartären.  

Dessa fyra kärl förenar sig efter inträdet i skallen i circulus Willisi som bildar en ring vid 
skallbasen. Det innebär att avstängning av ett kärl kan kompenseras genom tillförsel från de 
andra. 

Carotisartärerna grenar sen ut sig till arteria cerebri anterior (till hjärnans främre delar) och till 
arteria cerebri media (till hjärnans bakre delar). 

Från vertebralis och basilarisartärena avgår kärlgrenar bland annat till lillhjärnan och  
hjärnstammen. Hjärnartärerna delar upp sig i fina artärgrenar, vilka följer med pia mater in i alla 
hjärnfåror. De finaste grenarna fortsätter i den grå och vita hjärnsubstansen, där de bildar ett rikt 
1
förgrenat kapillärnät.  
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Figuren:Venous sinuses and parietal(P) and mastoi (M) emissary veins in human. SS, superior 
sagittalis sinus: T, transverse sinus; S sigmoid dinus; V, vertebral plexus of veins. 

Det venösa återflödet från hjärnan går via sinusbildningarna i dura mater, sinus durae matris till 
ett hål i skallbasen, genom vilket blodet rinner vidare ner i den djupt belägna halsvenen, vena 
jugularis interna, som tömmer sig i övre hålvenen. Sinus sagittalis superior är en av de mer 
betydelsefulla venösa blodledarna i kraniet. Den går utmed skalltakets insida i medellinjen och 
uppsamlar förutom blod även cerbrospinalvätska, som tillförs via de inbuktande arachnoidalvilli 
från det subarachnoidala rummet.  
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Till skillnad mot hjärnan försörjs hårda hjärnhinnan, eller dura mater, av artärer, som kommer 
från den yttre halspulsådern, a.carotis externa. Den kliniskt mest betydelsefulla artären, a 
meningea media, passerar in i kraniekaviteten genom ett litet hål i skallbasen och grenar därefter 
upp sig på insidan av tinningbenet och hjässbenet. Dess grenar ligger därvid i spaltrummet mellan 
dura mater och kraniet (epiduralt). Det venösa återflödet går samma väg som blodet från hjärnan, 
dvs genom de venösa blodlederna i dura mater till vena jugularis interna. 

Cerebralt blodflöde (CBF) 

Under normala friska förhållanden är CBF i grå substans hos en vuxen människa ca 50 
ml/100g/min. Vid ett totalt bortfall av blodflödet inträffar irreversibla skador efter 5-10 minuter. 
Det tryck som driver blodet genom hjärnan, perfusionstrycket, är skillnaden mellan trycket i de 
tillförande artärerna och de avförande venerna. Venerna i hjärnan går på ytan och passerar 
subarachnoidalrummet och de är mycket tunna vilket gör att trycket i venerna är lika med 
intrakraniellt tryck (ICP). Det gör att vi kan beräkna perfusionstrycket i hjärnan som: 

Medelartärtryck (MAP) – ICP = Cerebralt perfusionstryck (CPP) 

MAP = (systoliskt – diastoliskt tryck) / 3 + diastoliskt tryck  

Normalt CPP är 60-80 mmHg. Vi kan uppskatta ett CPP hos de patienter som har intrakraniell 
tryckmätning och vi försöker hålla det runt 60 mmHg. 

Autoregulation 

Under normala förhållanden är CBF inte beroende av blodtrycket. Autoregulationen gör att CBF 
är konstant mellan 50-150 mmHg i artärtryck. Vid svår hjärnskada eller svår ischemi kan 
autoregulationen vara upphävd och då varierar CBF direkt med det arteriella blodtrycket. 

En annan viktig faktor som påverkar CBF är koldioxidinnehållet i blodet. Hyperventilation ger 
under normala förhållanden sänkt PaCO2 och därigenom lägre CBF på grund av vasokontriktion. 
Det minskar då den cirkulerande blodvolymen intrakraniellt och kan initialt sänka ICP. 
Hypoventilation leder till det motsatta med ökad kärldiameter och ett ökat CBF, vilket innebär en 
ökad blodvolym intrakraniellt och ett höjt ICP som kan ge ogynnsamma effekter i ischemiska 
områden.  

Blodhjärnbarriären (BHB) - skyddar nervcellerna 

För att nå nervcellerna i hjärnan från blodet måste man över en cellbarriär, den så kallade 
blodhjärnbarriären (BHB). Barriären utgörs av cellerna som bildar blodkärlen i hjärnan. Kärlet är 
täckt på utsidan av astrocyter, en slags serviceceller till nervcellerna i hjärnan. De minsta 
kapillärerna är inte större än en enda cell som utgör hela blodkärlet. Blodkärlscellen ”kramar om 
sig själv”, och bildar själva kärlet.  
 
Anledningen till varför man har en BHB är att hjärnan är mycket känsligare än resten av kroppen 
för förändringar av t ex blodsockerhalten och även nivåer av salter, proteiner och signalsubstanser 
som skickas via blodet till hela kroppen. Man kan se BHB som ett selektivt filter som skyddar de 
känsliga nervcellerna i hjärnan. 
 
Barriären har mer än en skyddsmekanism, dels är den extra tät, d v s kärlväggarna har tätade 
fogar (sk. tight junctions), och dels har den ett pumpsystem som pumpar oönskade molekyler 
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tillbaka ut i blodet. Dessutom begränsar kärlväggarna i hjärnan upptaget av substanser från blodet 
i högre utsträckning än blodkärl i resten av kroppen. Det kan vara svårt att ge mediciner som ska 
nå hjärnans celler – antingen måste dessa injiceras direkt i hjärnan eller ges i så höga doser att 
man lätt får bieffekter. Endast små och fettlösliga molekyler passerar BHB utan hinder, många 
läkemedel som är vattenlösliga eller består av för stora molekyler begränsas av denna barriär.  
 
INTRAKRANIELLT TRYCK 
 
Hjärnan och ryggmärgen är inneslutna i en rigid behållare och volymen i denna är konstant. 
Denna volym utfylls normalt med; hjärna, likvor och cirkulerande blod. För att en tumör eller 
blödning ska kunna expandera inne i skallkaviteten måste således det ske på bekostnad av någon 
av de andra komponenterna det vill säga likvor eller blod. Det kan också uttryckas i den så 
kallade Monroe-Kellies doktrin som säger att;   
 
Intrakraniella volym konstant = Hjärna + Likvor + Cirkulerande blod + expansivitet 
 
Om en expansiv process som en blödning tar upp utrymme inne i skallkaviteten måste någon av 
de andra komponenterna minska. Likvor och cirkulerande blod kan relativt lätt tryckas ut ur 
skallkaviteten och kompenserar således till en början en tryckstegring. Det visas i den så kallade 
tryckvolymkurvan som beskriver vad som händer när en expansiv process tar upp volym inne i 
skallkaviteten. 

 

Tryck-volymkurva 
 

 a. - Likvor och blod trängs undan men ICP hålls på en nära normal nivå. Kompenserad 
situation.  

 b. - När kompensationsmekanismerna börja ta slut kommer man till en övergångsfas och ICP 
stiger vid fortsatt expansion.  

 c. - När all kompensation är uttömd stiger ICP kraftigt med varje ytterligare ökning av den 
expansiva processen.  

De negativa effekterna av en expansiv process accelererar sålunda och det blir därför viktigt att 
tidigt upptäcka dem så att man hinner ingripa och vända utvecklingen. 
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CEREBROSPINALVÄTSKA 
 
Likvor bildas kontinuerligt från Plexus choroideus i sidoventriklarna. Hos en vuxen människa 
bildas ca 0,35 ml likvor per minut, motsvarande ca 500 ml per dygn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Likvor cirkulerar ständigt genom hjärnans ventriklar från sidoventriklarna via Foramina Monroi 
till tredje ventrikeln och därifrån via akvedukten till fjärde ventrikeln och ut till de basala 
cisternerna. Det finns också en potentiell förbindelse från botten av fjärde ventrikeln ut i 
ryggmärgens centralkanal och dess avslutning i ryggmärgens spets (konus). Denna utvidgning av 
slutet av kanalen benämns som femte ventrikeln. Härifrån cirkulerar likvor vidare i 
subarachnoidalrummet ut till ytan av hjärnan för att sedan återföras till blodet i Sinus sagitalis 
superior. Volymen av likvor är ca 150 ml och 25 ml återfinns i ventriklarna och ca 90 ml i basala 
cisterner resten finns i spinalkanalen. Likvorcirkulationen kan störas av blödningar i 
subarachnoidalrummet och tumörer eller missbildningar. Vid likvorcirkulationsstörning uppstår 
hydrocefalus dvs patologisk vidgning av ventrikelsystemet. Man måste då lägga 
ventrikeldrän/lumbaldrän eller sätta en shunt. 

Symtom på hydrocephalus är hos vuxna ofta en långsam progress, med mycket varierande 
symtom exempelvis huvudvärk, synstörning, urininkontinens, gångsvårigheter eller 
minnesstörning. I vissa fall snabb progress, med livshotande akuta symtom på högt intrakraniellt 
tryck. Stopp i kanalerna som förbinder hjärnkamrarna med utsidan av hjärnan och ryggmärgen 
kan orsakas av missbildningar eller tumörer. Ett försämrat upptag till blodbanan av likvor ses 
vanligen efter hjärnblödningar eller hjärnhinneinflammationer, då de påverkar likvorcirkulationen 
och resorptionen.  

Ventrikeldrän 

Ventrikeldrän har man för att dränera ut likvor, även vid behandling av intracerebrala blödningar 
och för intrakraniell tryckmätning (ex. hos subarachnoidalblödningar och hos trauma patienter). 
Vid inmätning av ventrikeldrän  är referenspunkten hos patienten mitt i huvudet det vill säga 2 
cm. ovanför hörselingången. Nollning av ventrikeldrän sker vid tryckdomens trevägskran och 
mot luft.  
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Shuntar 

Hydrocefalus kan behandlas med shunt. Det finns olika typer av shuntar. Ventrikuloperitoneal 
shunt, är den vanligaste bland shuntarna. En kateter placeras i endera sidoventrikel och kopplas 
till en shuntventil subcutant bakom ena örat. Shuntventilen är kopplad till en lång kateter som 
tunnelleras under skinnet och den distala spetsen av shuntkatetern i fri bukhåla.                                                
Ventrikuloatrial shunt, den distala kateterspetsen går till hjärtats högra förmak. Dessa metoder 
används när det inte är möjligt att placera den distala shuntkatetern i fri bukhåla.           
Reglerbara ventiler, där styrs likvortömningen via ventiler som är reglerbara, d.v.s. då kan man 
vid behov ändra öppningstrycket utifrån, utan kirurgi. Likvor tömmer sig från ventriklarna om det 
intraventrikulära trycket överstiger nivån som ventilen är inställd på. Dessa shuntar ändrar 
inställning när de utsätts för starka magnetfält. Man måste alltid kontrollera shuntventilen efter en 
magnetkameraundersökning.                                                                                             
Komplikationer man kan råka ut för när man har shunt:                                                    
Shuntinfektion :Tempstegring, infektionssymtom längs shuntförloppet eller intraperitonealt eller 
nackstelhet.                                                                                                                  
Hyperdränering: huvudvärk, illamående, kräkning eventuellt kramptecken.                            
Mekaniska stopp: huvudvärk, medvetande sänkning, illamående, kräkning. 

HJÄRNTUMÖRER  
I Sverige insjuknar cirka 900 personer per år med hjärntumörer. Uppskattningsvis är hälften av 
dessa tumörer maligna och hälften benigna. De intrakraniella tumörerna är: Gliom, Meningiom, 
Hypofystumörer, Neurinom och Metastaser. 

• Från gliacellerna utgår: gliom (astrocytom, oligodendrogliom, opticusgliom, spongioblastom, 
medulloblastom).  
• Från neuroepitel: ependymom, plexuspapillom.  
• Från meningerna: meningiom, angioblastom, sarkom.  
• Från nervskidan: neurinom.                                                                                                             
• Övrigt: hypofystumörer, kraniofaryngeom, pinealom, dermoid, kondrom.  

Symtom från olika tumörlokalisationer: 
• Från frontalloben (pannloben): Mental påverkan så kallade frontallobssyndrom, hemipares, 
expressiv afasi, epilepsi osv.  
• Från parietalloben (hjässloben): Hemipares eller känselnedsättning, generell agnosi 
(känselblindhet), jackson epilepsi.  
• Från temporalloben (tinningloben): Impressiv afasi, psykomotoriska anfall, anfall med luktsmak 
och hörselhallucinationer, motoriska / sensoriska anfall i arm och eller ansikte osv.  
• Från occipitalloben (nackloben): Synrubbningar.  
• Från thalamus: Hemipares, smärtor.  
• Från ponsvinkeln: känselbortfall i ansikte och cornea, facialispares, neurogen hörselnedsättning 
och så vidare.  
• Från cerebellum: Koordinationsstörning (ataxi, nystagmus, gångrubbningar), torticollis, 
nackhuvudvärk osv.  

Hjärntumörer klassificeras enligt; malignitetsgrad, cellulärt ursprung och den anatomiska 
placeringen. 
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MALIGNA TUMÖRER  

Gliom 

Tumör från gliavävnad i hjärna och/eller ryggmärgen. Samlingsnamnet för flera tumörtyper 
(astrocytom, glioblastom, oligodendrogliom, spongioblastom), med något skiftande 
malignitetsgrad.  

Astrocytom 

Oftast belägen i storhjärnan och uppbyggd av astrocyter (stödjecell i det centrala nervsystemets 
vävnad mellan nervcellerna). Tumören växer relativt långsamt, vanligen i frontalloben. På grund 
av sin långsamma och diffusa tillväxt kan den nå ansenlig storlek innan diagnosen ställs. 
Tumörerna indelas i olika malignitetsgrader, graderna Ι- ΙΙ, vanligen ca.10 respektive 5 års 
överlevnad, och för graderna ΙΙΙ-ΙV, 2 år respektive 6 månaders överlevnad.  

Glioblastom 

Detta är lika med astrocytom grad IV. Snabbväxande elakartad tumör från gliavävnad. Utgör den 
vanligaste av alla intracerebrala tumörer och också den mest maligna. Den uppstår oftast frontalt-
centralt eller fronto-temporalt. Glioblastom blöder lätt, sprider sig infiltrativt och växer mycket 
snabbt.  

Oligodendrogliom 

Tumör som växer långsamt och ibland debuterar redan i barndomen. Tumören kan ge typiska 
förkalkningar som syns vid skallröntgen, är inte strålkänslig och lämpar sig därför för kirurgi,  
som kan ge patienten en mångårig överlevnad. Dock förekommer ovanliga former med snabb 
malignisering och dystert förlopp.  

Spongioblastom / Lillhjärnsastrocytom 

Denna tumör är sällsynt hos vuxna men vanlig hos barn och kan oftast radikalextriperas. 
Tumören är oftast cystisk och belägen i cerebellum.   

Opticusgliom 

Är en sällsynt tumör, i synnerhet hos vuxna. Ungefär 95% av dessa tumörer uppträder hos barn 
och är nästan alltid astrocytom.  

Ependymom 

Är en långsamt växande tumör, vanligare hos barn än hos vuxna. Tumören uppbyggs av 
ependymceller som växer långsamt och är strålkänslig, oftast belägen i plexus choroideus 
(hjärnans ådernät). 

Medulloblastom 

Förekommer huvudsakligen hos barn och i övre tonåren. Mycket elakartad . Tumören är nästan 
alltid lokaliserad till lillhjärnans mittparti och sprider sig härifrån in i väggen till fjärde ventrikeln. 
Metastaserar ibland inom CNS, även ryggmärgen och hinnorna. Radikaloperation är omöjlig. 
Tumören är strålkänslig.  
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Metastaser 

Metastaser från andra organsystem förekommer ibland i hjärnan, medan hjärntumörer vanligtvis 
inte metastaserar. Vanligen uppträder metastaser från bröst, hud och lungor, men även andra 
cancerformer kan vara representerade. lntracerebrala metastaser kan vara infiltrativt växande, 
men är oftast avgränsade. I övervägande del av fallen är diagnosen okänd preoperativt och de 
måste därför avlägsnas för artdiagnos. De är ibland aktuella för kirurgi, framförallt vid solitära 
metastaser. Strålknivsbehandling kan också vara ett alternativ. 

BENIGNA TUMÖRER  
De benigna tumörerna är vanligen extracerebrala, oftast långsamt växande och med få undantag 
strålokänsliga. Trots sin benigna natur kan de vara lägesmaligna, dvs svåra att avlägsna radikalt. 
Eftersom de flesta omges av ödem svarar de mycket bra på steroidbehandling.  

Meningiom 

Är den vanligaste benigna tumören. Den växer mycket långsamt och kan därför nå betydande 
storlek.Tumörerna utgår från arachnoideakappcellerna mellan arachnoidea och duran och dessa 
återfinns både i choroidplexus och spinala arachnoidean.  
Meningiom finns därför överallt inom CNS. De har vanligen brett fäste i duran falx, tentoriet eller 
skallbasens dura. Meningiom växer mest centripetalt, mot hjärnans mitt, och mera sällan, genom 
benet, extracraniellt. De kan också växa i benet. De djupt belägna meningiomen  
med brett dura- och osseöst fäste mot skallbasen är liksom de intradiploiska omöjliga att avlägsna 
radikalt.  

Nervtumörer 

Neurinom är benigna, mycket långsamt växande tumörer som utgår från de schwannska cellerna. 
Nervtumören som ofta likställs med de intrakraniella nerv- och ponsvinkeltumörerna är 
acusticusneurinomet. Denna tumör utgår från den vestibulära delen av n.vestibulocochlearis.  
Då tumören ofta växer mycket långsamt är symtomen smygande. Efter vestibularispåverkan följer 
en progredierande hörselnedsättning. I det fortsatta förloppet påverkas n. trigeminus vilket ger 
nedsatt kornealreflex, känselpåverkan eventuellt smärtor i ansiktet, samt i sent stadium eventuellt 
facialispares.  
Tidig diagnostik är en viktig förutsättning för ett bra behandlingsresultat.                                 
Med eventuellt undantag av några få äldre högriskpatienter är operativ behandling alltid 
indicerad. Oberoende av vilken metod som väljs är operationen alltid svår, tids- och 
resurskrävande. Operationen görs antingen via bakre skallgropen eller translabyrintärt. Neurinom 
förekommer även på andra kranialnerver. Förutom på n.acusticus förekommer enstaka fall på n. 
facialis och n. trigeminus medan de är ytterst ovanliga på de övriga.  

Fakomatoser 

Detta är en grupp sjukdomar som karakteriseras av tumörer och missbildningar i multipla organ. 
Eftersom förändringar ofta föreligger i både nervsystem och hud används ibland beteckningen 
neurokutana syndrom. Den vanligaste typen är neurofibromatos typ Ι, även kallad von 
Recklinghausens sjukdom. Den karakteriseras av perifera neurofibrom, cafe-au-lait-fläckar, 
fräknar på icke solexponerad hud och hamartom i iris. Sjukdomen innebär en ökad risk för 
utveckling av tumörer i nervsystemet, inkluderade gliom och (multipla) meningeom.                                        
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Hypofysadenom 
 
10-15% av alla primära intrakraniella tumörer (tredje vanligaste efter gliom och meningeom). 
Hypofysadenom utgår antingen från hormonproducerande celler och förorsakar hyperfunktion 
eller från icke hormonproducerande celler och åstadkommer genom sin volym tryckeffekter 
lokalt och hypofunktion. Det finns hypofysadenom som producerar prolaktin (prolaktinom), 
tillväxthormon (GH) eller båda, sådana som bildar ACTH. Hypofysadenomen kan vara små, så 
kallade mikroadenom (<1cm), men ytterst aktiva genom sin hormonproduktion. Emellertid kan 
de genom bara sin volym och oberoende av hormonproduktion komprimera den normala 
hypofysen med hypofunktion som följd. Tumörtrycket mot chiasma leder till synfältspåverkan, 
och om tillståndet förblir obehandlat opticusatrofi och blindhet. Prolaktinom ger vanligen 
amenorre’, sterilitet, galaktorré, nedsatt libido och impotens. Tillväxthormonproducerande 
tumörer ger hos barn jätteväxt och hos vuxna akromegali. 
 
ACTH-producerande tumörer är minst vanliga och svarar för den hypofysära typen av Morbus 
Cushing. Hormonellt inaktiva tumörer är ungefär lika vanliga hos män som hos kvinnor och 
uppträder oftast i 40-60 årsåldern. De tillväxer mycket långsamt, ger smygande 
hypofysinsufficiensbild och kan därför bli mycket stora. Endokrina symtom kan saknas och 
huvudvärk förekommer hos kanske hälften av patienterna. Synrubbningar är oftast det som för 
patienten till läkare. 
Indikationer för op: Trycksymtom från tumören, oftast påverkan på synbanor med bitemporala 
synfältsbortfall och nedsatt visus, ibland sekundär obstruktiv hydrocephalus eventuellt 
huvudvärk, hormonell hypersekretion, hypofysapoplexi (blödning/ hemorrhagisk infarkt i 
tumören) kan utgöra indikation för akut operation, för att få PAD i oklara fall 

Preoperativa undersökningar: Patienten skall vara komplett utredd innan inskrivning på NK, 
förutom enstaka akuta patienter då provtagningen skall omfatta endokrina prover. I utredningen 
ingår DT och/eller MRT, endokrin utredning och ögonstatus. Patienten har som regel bedömts på 
hypofysrond ( neurokirurg, endokrinolog, neuroradiolog) innan beslut om operation. Patienten 
bedöms alltid av endokrinkonsult dagen innan operation. Om inte färsk ögonundersökning finns 
göres även en ögonkonsultation dagen innan operation. 

Operationsmetoder: De allra flesta hypofystumörer opereras via ena näsborren, transnasal 
transsfenoidal approach. Det kallas ibland också endonasal paraseptal transsfenoidal approach. 
Det kan fortfarande förekomma att patienten opereras via incision under överläppen, sublabial 
transseptal transsfenoidal approach. Det finns även en tredje variant med incision vid sidan av 
näsan, lateral rhinotomi. Det som skiljer dessa operationsmetoder åt är alltså vägen fram till 
sfenoidalsinus, därefter är kirurgin i princip densamma. Ingreppet som betecknas som litet sker 
med mikrokirurgisk teknik med hjälp av operationsmikroskop. Endoskopisk teknik håller på att 
utvecklas. Ibland tas fascia, muskel eller fett via en hudincision på utsidan av höger lår för att 
använda vid tätning av operationsområdet om det under operation har läckt likvor.  

Postop övervakning sker enligt gällande PM, dessutom skall synen observeras, diures och 
vätskeintag skall mätas (diabetes insipidus?), observans angående likvorré. 

Kraniofaryngeom 
 
Är en missbildningstumör, procentuellt vanligare hos barn än hos vuxna, som utgår från rester av 
hypofysgången. Tumörerna är vanligen cystiska (75 %). Den kliniska bilden domineras av 
hypofysär och hypothalamisk skada med attacker av stupor utan ökat intrakraniellt tryck samt 
temperatursvängningar. Liksom vid hypofystumörerna finner man synrubbningar som 
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progredierar. Många av symtomen är relaterade till endokrina störningar som kan vara likartade 
med dem som ses vid hypofysadenom. Hos barn är tillväxthämning och hypogonadism ofta 
förekommande medan minskad libido och amenorré är vanligar symtom hos vuxna. Hydrocefalus 
och ökat tryck uppstår vid obstruktion av foramen Monroi. Ett klassiskt symtom vid 
kraniofaryngeom är diabetes insipidus, på grund av påverkan av hypofysstjälken. 
Kraniofaryngiom är benigna och strålkänsliga men likväl svårbehandlade på grund av snabba 
recidiv. Behandlingen består av transkraniell extirpation (svårt att uppnå radikalitet) eller 
stereotaktisk punktion av tumörcystan för dränering, injektion av isotoper och strålbehandling.  
 
ÖVRIGA TUMÖRTYPER 
Utöver de ovannämnda tumörtyperna finns en del mindre vanliga tumörtyper som förekommer i 
några få procent. Till dessa räknas pinealom, hemangioblastom, foramen Monroicystor, 
cholesteatom m fl.  

Pinealom 

Tumör i tallkottkörteln. De kan vara antingen pinealetumörer (pinealocytom, pineoblastom), 
teratom, germinom eller gliom. Ungefär en tredjedel ses hos barn under 15 år, och mest hos 
pojkar. Symtomen för dessa tumörformer är ögonmotorikpåverkan, blickpares uppåt, ibland 
hörselpåverkan. Diagnosen ställs med hjälp av datortomografi och magnetkameraundersökning, 
behandlingen är primärt kirurgisk, i kombination med shunt, samt postoperativ strålterapi. Öppen 
kirurgi är bästa sättet att få tumördekompression och säker diagnos, men ingreppet är relativt 
komplicerat. 

Hemangioblastom 

Är också ovanliga tumörer och svarar för 1-2,5% av alla CNS-tumörer men står för ca 10 % av 
alla tumörer i bakre skallgropen. Uppstår vanligen i lillhjärnan men kan uppstå på flera ställen 
inom CNS. Hemangioblastom förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos ungdomar och har 
en liten manlig övervikt. I ca 70 % av fallen är tumören cystisk. Tumörerna är histologiskt 
benigna, växer långsamt men kan nå ansenlig storlek innan den ger symtom i form av cerebellära 
störningar och tecken på intrakraniell tryckstegring. Behandlingen är kirurgisk och prognosen kan 
vara mycket gynnsam.  

Kolloidcystor i tredje ventrikeln 

Cystor i tredje ventrikeln är ovanliga. Liksom pinealom kan de debutera redan under barndomen 
och kan ge långdragna intermittenta symtom i ett tiotal år före diagnosen. Symtomen uppstår 
genom ocklusion av foramen Monroi och kan vara konstanta eller intermittenta med 
exacerbationer vid lägesändringar av huvudet. Behandlingen är kirurgisk och prognosen kan i 
tidigt diagnostiserande fall vara mycket god.  

Cholesteatom 

Pärlsvulst, en pärlemorliknande tumör som uppkommit genom en blandning av sönderfallande 
plattepitel, fett och kolesterol vid kroniska infektioner i mellanörat och ibland i bakre skallgropen 
Tillhör gruppen kongenitala ektodermala tumörer, dit hör epidermoid och dermoid.De är 
kapselförsedda, långsamt växande benigna tumörer med typiskt utseende. Behandlingen består 
kirurgisk extirpation, vilken vanligen ger mycket god prognos.  
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Hjärnabscess 

Är ett expansivt infektionstillstånd i hjärnan, avgränsad och inkapslad infektion i 
hjärnparenkymet. Manifesterar sig med huvudvärk och/eller fokala neurologiska bortfallssymtom. 
Symtomen kan likna de vid en tumör eller expansiv vaskulär åkomma. Endast ungefär hälften av 
patienterna har feber när de söker läkarvård och bara ca 30 % har en signifikant leukocytos. 
Likvorundersökning ger sällan någon säker diagnostisk ledtråd. I ungefär hälften av fallen är 
cerebrala abscesser associerade med en infektion i hjärnans omedelbara närhet, det vill säga 
sinuiter och tandinfektioner.  
Diagnosen fastställs via röntgen, men ej till 100% säkerhet, kan exempelvis vara astrocytom 
istället. Kirurgisk exploration med noggrann ursköljning av empyemet, följt av långvarig 
antibiotikaterapi, är den accepterade behandlingen. Prognosen är beroende på patientens 
allmäntillstånd vid diagnosen. Vid snabbt insatt behandling är den relativt god, men resttillstånd i 
form av epilepsi och allvarliga bortfallssymtom förekommer. 

DISKBRÅCK OCH SPINALA STENOSER 
 
Vid spinal degeneration eller trauma mot (hals-) ryggraden kan diskkärnan pressas ut i en 
buktning (diskbråck) och trycka på ryggmärgen eller också på en nervrot (eller flera) som utgår 
från ryggmärgen. Degeneration (åldersförändringar) kan också leda till kalk- och benpålagringar 
på benkanter i ryggkotorna som blir till förträngningar i spinalkanalen eller nervrotskanalen 
(stenoser) med samma följder som diskbråck. Ofta förekommer dessa förändringar i kombination 
hos samma patient. Symtomen från diskbråck och stenoser i ryggraden kan delas in i två 
huvudgrupper:  
Rhizopati eller Radiculopati (nervrotspåverkan) – smärtutstrålning i extremiteter, domningskänsla 
i samma extremiteter som smärta, parestesier, känselbortfall eller reflexbortfall och pareser. 
Myelopati eller Medullopati (ryggmärgspåverkan) – kan medföra domningar och känselbortfall i 
en eller flera extremiteter, på en eller båda sidor, även parestesier eller störning av köld- och 
värmekänslan, samtidigt eller fluktuerande, även pareser i armar och/eller ben, spasticitet, 
balanssvårigheter och i vissa fall även blås- och tarmparalys. 
 
Spinala operationsmetoder 
Främre Discektomi – används både på cervicala diskbråck och stenoser i nivåerna C3 till Th1. 
Disken och diskbråcket utrymmes framifrån för att undvika skador på ryggmärgen. 
Fixering eller Fusion - angränsande kotor förbinds med varann, ”steloperation”, antingen 
framifrån med benplugg från höftkammen och en titanplatta eller med en bur av kolfibrer, titan 
eller plast som fylles med benspån eller också bakifrån med skruvar och stag. Skillnaden mellan 
fixering och fusion är att kotorna vid en fusion skall växa ihop (på ett nytt sätt, baktill eller via en 
benplugg), medan de vid en fixering enbart hålls i ett visst inbördes läge (som kan leda till en 
läkning i den ursprungliga frakturspalten). Målet är alltid stabilisering. 
Stabilisering: olika metoder, både ventrala (plugg och platta) och dorsala (stag mellan kotor på 
olika nivåer eller mellan halsryggraden och skallen, även skruvar i kotlederna eller ledplattor).  
Foraminotomi – öppning av nervrotskanalen, fram för allt vid stenosering genom benpålagringar; 
genomförs rutinmässigt vid främre fusioner, men också i allt större utsträckning bakifrån i 
kombination med laminectomi, exempel vid förträngning på multipla nivåer.  
Laminektomi – används ofta vid spinal stenos. Patienter opereras bakifrån och delar av eller hela 
kotbågen i höjd med diskbråcket eller stenosen avlägsnas. Behöver ibland kompletteras med 
stagning av olika slag vid instabilitet i ryggraden. 
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Mikrokirurgi – inte riktigt samma begrepp som för intrakraniella operationer, men även 
ryggradsoperationer kan med fördel göras under mikroskop, vilket ökar säkerheten vid ingrepp 
nära ryggmärg och nervrötter, blodförlusten kan oftast reduceras och ingreppet blir skonsammare. 
Används fram för allt vid främre fusion och vid dorsal foraminotomi. 
Corpectomi – egentligen alltid partiell; kotkroppen urholkas framifrån resp mittpartiet avlägsnas, 
för att kunna sätta in en benplugg istället, fram för allt vid trauma eller metastatisk destruktion 
men också vid degenerativa förändringar på multipla nivåer.  
Anmärkning: beslut om huruvida en halsryggsoperation skall genomföras från ventralt eller 
dorsalt hänger i första hand på om förträngningen till största delen är just ventralt eller dorsalt 
belägen. 
 
RÖRELSERUBBNINGAR 
 
Patienter med rörelserubbningar, olika tremor-former, parkinson-sjukdom eller dystoni, kan få en 
stimulator inopererad för att mildra sjukdomssymptomen. Samlingsbegreppet för denna typ av 
behandling är DBS (Deep Brain Stimulation) och det innefattar bland annat stimulation av VIM 
(en thalamuskärna; för behandling av tremor), STN (Nucleus subthalamicus; för behandling av 
parkinson-sjukdom) eller GPI (ett basalganglion; för behandling av dystoni), men det finns 
många fler kärnområden i hjärnan som kan stimuleras, också för behandling av smärta.  
Dessa operationer sker i samarbete mellan neurokirurger, neurologer, radiologer här på US, 
remisserna kommer från hela regionen och delvis utanför.  
På operationsdagens morgon sätts på avd 71 en stereotaktisk ram fast på patientens huvud, sedan 
görs en CT eller MR. Med dessa bilder, som visar hjärnan och ramen samtidigt, så genomförs 
själva stereotaxin,”målsökningen” med ett speciellt datorprogram. Därefter opereras patienten, 
ingreppet består i att man genom en (eller flera) borrhålstrepanationer och med hjälp av 
stereotaxiramen för in en elektrod till den utvalda målpunkten, därefter leds elektroden subcutant 
(som en shuntkateter) till stimulatorenheten (batteri och dator i samma dosa, kan programmeras 
transcutant med magnet), placeras oftast under nyckelbenet. 
 
INTRATHEKALT TILLFÖRDA LÄKEMEDEL VID SMÄRTA ELLER 
SPASTICITET 
 
Vid nervsmärta eller spasticitet, då konventionell analgetikabehandling inte givit önskad effekt 
eller om biverkningar uppträtt, kan läkemedel tillföras intrathekalt. Fördelen är att man kan uppnå 
terapeutisk effekt med lägre doser och undvika biverkningar, dessutom kan läkemedlen ges mer 
kontinuerligt, så att svängningar i effekten kan jämnas ut. Testning för att se om 
behandlingsmetoden kan vara lämplig sker antingen genom engångsinjektion via lumbalpunktion 
eller genom kontinuerlig tillförsel av läkemedel via en temporär percutan kateter med en extern 
pump. Om testningen visar gott resultat implanteras en permanent kateter i spinalkanalen (oftast 
på lumbal nivå) som subcutant leds till en pump i bukväggen. 
Läkemedel: Vid smärta tillförs morfin i den intrathekala pumpen eller en kombination av morfin, 
bupivakain och ibland även klonidin. Vid spasticitet tillförs baklofen. 
Risker: En tidig postoperativ komplikation som kan uppstå är ett spinalt hematom, djupt eller 
ytligt. Symtom för ett djupt hematom kan vara ryggsmärta och ischialgier, pareser eller 
sensibilitetsstörningar i benen. Uppträder dessa symtom så kontaktas neurokirurg omgående 
eftersom ett sådant hematom måste utrymmas akut för att undvika permanenta skador.  
Patienterna övervakas också på NK-postop därför att själva läkemedlen som ges via pump kan 
orsaka komplikationer; andningsuppehåll, blodtrycksfall eller medvetandestörningar. I dessa fall 
stängs pumpen av, eventuellt får patienten sederas, intuberas och behandlas i respirator. 
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Både DBS-stimulatorer och IT-pumpar programmeras med samma transcutant-magnetiska 
Medtronic-programmeringsenhet, som finns i läkemedelsrummet på avd 71. 
 
TRIGEMINUSNEURALGI 
 
Detta är ett mycket svårt smärttillstånd med smärtattacker inom Nervus trigeminus 
utbredningsområde i ansiktet. Smärtan är sekundkort, mycket intensiv och beskrivs ofta som 
elektrisk stöt eller hugg. Smärtan kan ofta utlösas vid beröring av något hudområde i ansiktet, av 
tandborstning, tuggning, exponering för blåst/kyla eller bara av att tala – s k triggerfenomen. 
Sjukdomen debuterar vanligen mellan 50 och 75 år och det är sällsynt att patienterna är under 30 
år. Tillståndet brukar gå i skov så att patienten har huggbesvär dagligen under veckor eller 
månader, men kan därefter vara smärtfri under motsvarande tid.  
Standardbehandlingen är initialt att ge antiepileptika. Denna medicinering har oftast mycket god 
effekt på smärthuggen, åtminstone till en början. Emellertid är det vanligt med besvärande 
biverkningar av anti-epileptika (trötthet, balansstörning, minnesstörning mm), särskilt när man 
måste gå upp i dos för att få tillräcklig effekt – vilket ofta är fallet efter en tid. Likaså är det inte 
ovanligt att farmakologisk behandling inte ger tillräcklig effekt på smärtan efter ett tag. I dessa 
lägen är det motiverat att överväga neurokirurgiska ingrepp. De ingrepp som i första hand kan 
komma i fråga är olika percutana åtgärder mot Ganglion gasserii, där vi i Linköping använder oss 
av percutan ballongkompression, eller mikrovaskulär dekompression, MVD, av trigeminusroten 
vid hjärnstammen. En enklare percutan åtgärd är förenat med mycket små risker, förutom 
känselnedsättning, men har större risk för återkommande smärtor inom ett par år. Detta kan vara 
att föredra f a för patienter över 70-75 år. MVD innebär att man frilägger nerven från ett kärl som 
vid detta tillstånd ofta ligger an mot nerven just vid hjärnstamsutträdet. Detta är ett större ingrepp, 
längre postop sjukhusvård och konvalescens, men mindre risk för känselnedsättning och bättre 
chans till mer permanent bot mot smärtorna. Detta kan ofta vara att föredra i de något yngre 
åldersgrupperna där anestesi- och operationsrisker är små. 
 

Hemifacialisspasm  
 
Består av ofrivilliga, intermittenta, sammandragningar av ansiktsmuskulaturen på ena sidan. Den 
främsta orsaken anses vara att en artär eller ven trycker på Nervus facialis. Även här kan det 
åtgärdas kirurgiskt med en MVD. 
 
EPILEPSI 
 
Epilepsi är inte en sjukdom utan ett symptom på en skada i hjärnan. Symptomen uppkommer på 
grund av rubbningar i hjärnans elektriska aktivitet: bristande kontakt mellan 
transmittorsubstanserna, aktivitet mellan olika neurongrupper, obalans mellan excitatoriska och 
inhibitoriska neuron. Några orsaker till epilepsi är bland annat: trauma, farmaka, infektioner, 
förgiftningar, cerebrovaskulär sjukdom. Trots framsteg på den farmakologiska behandlingen kan 
inte anfallsfrihet nås hos alla patienter. Då kan det bli aktuellt med ett kirurgiskt ingrepp. Innan 
man slutligen bestämmer sig för epilepsikirurgi blir patienten noggrant undersökt med diverse 
tester, EEG och röntgenundersökningar. Den patient som slutligen blir opererad är den där 
epilepsin utlöses från ett begränsat fokus utanför tal- och motorcentrum. De operativa åtgärderna 
är: resektion av området som är epileptogent aktivt till exempel en del av frontalloben eller 
temporalloben, Hemisfärektomi – Cortex tas bort över ena hemisfären. 
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ORBITADEKOMPRESSION 
 
Vid giftstruma (thyreotoxicos) kan man få svår exoftalmus så att patienten inte kan sluta 
ögonlocket och man kan få en allvarlig synnedsättning, förutom de rent kosmetiska besvären. 
Detta kan kraftigt förbättras med en orbitadekompression där en stor del av orbitans 
benbegränsningar lateralt samt orbitataket tas bort och den s k periorbitan öppnas för att skapa 
mer plats för orbitainnehållet. 
 
SUBARACHNOIDALBLÖDNING (SAB) 
 
- Närvaro av blod i subarachnoidalrummet. 
Av de så kallade spontana blödningarna orsakas cirka 60 % av rupturerade aneurysm, ca. 10 % av 
arteriovenösa missbildningar (AVM) och de resterande fallen av hypertoni och  
arteriosklerosförändrade kärl samt andra odefinierade orsaker. Arteriella aneurysm indelas 
vanligen i kongenitala och förvärvade aneurysm. Förvärvade aneurysm utgörs av arteriosklerotisk 
väggdilatation samt ett inflammatoriskt eller infektiöst tillstånd. Möjligheten att utveckla ett 
arteriellt aneurysm tycks öka vid förekomst av defekt muskelskikt i kärlväggen och skadad 
membrana elastica interna. De anatomiska väggförändringarna tros finnas redan under 
embryonalstadiet och potentieras ytterligare av andra orsaker t.ex. hypertoni. Väggförändringarna 
är vanligen lokaliserade till förgreningsställen i anslutning till circulus arteriosus cerebri (circulus 
Willisi) och utvecklas i förgreningen mellan ett större kärl och ett mindre kärl. 

Den vanligaste förekommande lokalisationen av aneurysm är i a.communicans anterior, a.carotis 
interna, a. cerebri media, a. basilaris och a. vertebralis. Majoriteten av aneurysm växer i storlek 
med tiden. De flesta aneurysm upptäcks i samband med rupturen, men stora aneurysm kan också 
ge tryckeffekter t.ex. oculomotoriuspåverkan, epileptiska anfall och synfältspåverkan. Den 
omedelbara mortaliteten är ca 15-20 % och vid konservativ behandling dör varannan patient med 
diagnostiserat aneurysm under de första två månaderna. Morbiditeten är också betydande. De 
flesta patienter som skadas eller dör är utslagna redan av den första aneurysmrupturen men också 
reblödningar, kärlspasm och behandlingskomplikationer är viktiga bidragande faktorer. De flesta 
reblödningar sker under de inledande timmarna eller dygnen efter första blödningen och är den 
viktigaste dödsorsaken under det första blödningsdygnet både på och utanför sjukhus. 
Symptomatisk kärlspasm, som drabbar en tredjedel av alla som behandlas för brustet aneurysm, 
leder till varierande grader av ischemiska skador och eventuellt total hjärninfarkt. Cerebral 
”vasospasm” och sen ischemiutveckling är en av de viktigaste orsakerna till morbiditet hos 
patienter med aneurysmblödning. Spasmens orsaker är fortfarande oklara. Spasm uppkommer 
framför allt under 4-15 dagen efter aneurysmrupturen. Kärlspasm står för den största andelen av 
bestående skador hos de patienter som överlever. Snabb diagnostik och tidigt insatt behandling är 
avgörande. 

En stor andel av de patienter som får full restitution utan grovneurologiska symptom efter sin 
blödning har betydande neuropsykologiska störningar med svårigheter att komma tillbaka till 
arbete och full social funktion. Betydande rehabiliteringsinsatser är nödvändiga. Hydrocephalus 
utvecklas hos ca 10 % av patienterna, ibland med diskreta symptom och röntgen uppföljning är 
nödvändig hos dem som inte återhämtar sig helt. 

Klinisk diagnostik 
Subarchnoidalblödning ger oftast typiska symptom med akut insättande huvudvärk, förenad med 
illamående och kräkningar. Huvudvärken är inte nödvändigtvis svår och ihållande. Även 
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konfusion och ljuskänslighet förekommer. Det plötsliga, attackliknande, insjuknandet är den 
viktigaste nyckeln till diagnos (åskknallshuvudvärk – thunderclap headache), snarare än 
intensiteten, och alla patienter med huvudvärk av denna typ bör genomgå utredning för att 
utesluta SAB. Många lättare blödningsepisoder förbises av patienter, eller feldiagnostiseras, och 
retrospektivt framstår dessa därför som en varningsblödning när patienten drabbas av sin andra, 
ofta mycket allvarligare, större blödning som leder till diagnos.  
 
Denna undergrupp av patienter har betydligt sämre prognos jämfört med SAB patienter utan 
anamnes på varningsepisoder. Det är därför av allra största vikt att ha en mycket hög beredskap 
för SAB diagnostik vid alla tillfällen av plötsligt insättande huvudvärk. Andra symptom av mera 
diffus karaktär kan uppträda och vållar differentialdiagnostiska svårigheter i ca 10 % av fallen. 
Exempelvis kan EKG förändringar som antyder myokardischemi uppstå, liksom förhöjning av 
hjärtenzymerna CK-MB och Troponin-T. Nackstelhet kan inte krävas som kriterium för 
utredning. Varierande grad av medvetanderubbning kan också förekomma och ibland insjuknar 
patienten direkt med djup medvetslöshet eventuellt med sviktande vitala funktioner och/eller med 
tecken på hjärnstamsinklämning.  
  

Diagnos 
CT skalle är förstahandsundersökning vid klinisk misstanke om SAB. Vid små blödningar, eller 
när mer än 24 timmar har gått från blödningen minskar chansen att fånga det subarachnoidala 
blodet med datortomografi. Därför skall en negativ CT alltid kompletteras med lumbalpunktion 
och likvoranalys. Cerebral angiografi görs för att fastställa om det är något aneurysm som har 
brustit eller för att diagnostisera eventuellt arteriovenösmissbildning (AVM).  
 

Behandling 
Det akuta omhändertagandet av SAB patienter syftar, förutom till livräddande åtgärder till, att så 
effektivt som möjligt förhindra upprepade blödningar. Reblödningsrisken är störst under de första 
24 timmarna efter insjuknandet. Snabb transport och diagnos samt akut kirurgi eller coiling är 
därför nödvändigt. Trots det mest ambitiösa protokoll för akut handläggning av SAB drabbas 
ändå en andel patienter av reblödningar under transporten hit från lokalsjukhus eller under 
utredning och väntan på operation. Reblödningsprofylax med Cyklokapron skall ges till alla 
patienter med CT eller LP verifierad SAB om inte mer än en vecka har förlöpt från blödningen. 
Patienter med intracerebral blödning där ett underliggande brustet aneurysm misstänks, ges 
Cyklokapron enligt samma schema. Mot bakgrund av reblödningens mycket dåliga prognos 
uppfattar vi kontraindikationer mot Cyklokapronbehandling som relativa och endast känd allergi 
kan sägas vara absolut. Cyklokapronbehandlingen avslutas så snart patienten är opererad med 
clips eller behandlad med coiling – eller underliggande aneurysm är uteslutet med angiografi. 
 
Hos patienter med ett stort intracerebralt hematom och tecken till förhöjt intrakraniellt tryck och 
hjärnstamsinklämning måste ett högre arteriellt tryck accepteras för att garantera den cerebrala 
perfusionen. För intuberade patienter gäller normoventilation som regel men vid tecken på ökat 
intrakraniellt tryck ska patienten hyperventileras och ges Mannitol.  

Kirurgisk behandling  
Clipping av ett brustet aneurysm syftar till att förhindra reblödning. Prognosen för patienter med 
reblödning är avsevärt sämre än för patienter med endast en aneurysmruptur. Reblödning har 
minst 50 % mortalitet och färre än var femte individ kommer få tillbaka full funktionsnivå. 
Operation genomföres snarast möjligt efter angiografi på dag- och tidig kvällstid. Medvetslösa 
patienter med stora intracerebrala hematom opereras oavsett tidpunkt på dygnet, ibland utan 
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föregående angiografisk utredning om det kliniska förloppet är mycket akut. Temporär regional 
cirkulationsavstängning bör användas liberalt för att underlätta såväl dissektionen som för att 
kontrollera intraoperativ aneurysmruptur. Måttlig hypotermi (33 grader) används ibland som 
neuroprotektion (skydd). En medvetandesänkt patient med hydrocephalus behandlas oftast med 
akut inläggning av ventrikeldrän vid ankomsten innan den angiografiska utredningen genomförs. 

Endosvaskulär neurokirurgi 

Endosvaskulär neurokirurgi är en relativt ny, högteknologisk verksamhet. Grundkonceptet är att 
behandla en sjukdom som angriper blodkärl i hjärnan eller ryggmärgen, enbart genom 
intervention av blodkärl. Endosvaskulära hjärnoperationer utförs i allmän narkos. Kraniotomi och 
direkt manipulation av hjärnan undviks vid intrakraniellt endosvaskulärt ingrepp. I stället 
dirigerar man en eller flera katetrar (s.k. mikrokatetrar) som kan navigeras genom hjärnans små 
artärer till den patologiska förändringen som skall behandlas.  

Genom dessa mikrokatetrar kan man utföra olika ingrepp med hjälp av olika 
emboliseringsmaterial beroende på ändamålet. Endosvaskulär neurokirurgi har främst utvecklats 
för att behandla aneurysm, arteriovenösa missbildningar och komplikationer till dessa tillstånd, 
särskilt vasospasm. Därtill kan tumörer i huvudet behandlas preoperativt, och ischemisk stroke 
kan behandlas med trombolys.  
 
För behandling av aneurysm katetriserar man aneurysmet med en mikrokateter och fyller det med 
platinaspiraler (s.k. ”coils”). Det går att dra tillbaka dessa spiraler, och att lägga om dem, om man 
inte är nöjd med deras placering in i aneurysmet. För att minska risken för proppbildning och 
embolier till hjärna från aneurysmet eller från katetrarna kan patienten behandlas med fulldos 
heparin under coiling (alltid vid coiling av icke-brustna aneurysm, men vi avstår från detta i vissa 
fall av brustet aneurysm i den akuta fasen efter SAB). Närvaron av detta material in i aneurysmet 
ändrar det intraaneurysmala blodflödesmönstret, vilket först leder till trombos i aneurysmet och 
senare mera fullständig läkning inklusive endotelcellstäckning av aneurysmostiet.  
 
Aneurysmet stängs intravasalt med  
platinaspiraler, ”coils”. 
Vid bredbasiga aneurysm använder man 
olika rekonstruktionstekniker: 3D-coils, 
ballongassisterad coiling, och stentassisterad 
coiling. Patienten medicineras som regel 
med heparin i.v. och i vissa fall också med 
trombocytaggregationshämmande medel 
under coiling och under varierande tid efter 
behandlingen för profylax av trombembolier, men hos patienter med rupturerat aneurysm kan 
man i vissa fall avstå från detta, t.ex. vid coiling av ett litet rupturerat aneurysm (med diameter på 
2-3 mm) där risk för ny ruptur under coiling är större än vid större aneurysm. Effekten av heparin 
kan vid behov reverseras med protaminsulfat i.v. Risker vid endovaskulär coiling (mindre än 5%) 
är proppbildningar, perforation av aneurysm eller skada av tillförande artär. Liknande risker 
föreligger även vid mikrokirurgi. Vårdtiden efter elektiv aneurysmcoiling på icke-brustet 
aneurysm är som regel 3-4 dagar. 

Postoperativ övervakning  
Sedvanliga neurologiska bedömningar är av fortsatt vikt för att identifiera förändringar. 
Dosen av infusion Heparin styrs av de kontinuerliga APTT-värdena som tas var fjärde timme. 
Ordination om vidare behandlig ges av den ansvarige NIVA-läkaren. Kontroller av blodtryck och 
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punktionsstället i ljumsken görs var 15:e minut i sex timmar efter coilingen. FemoStop är inställd 
på ett visst tryck över insticksstället och trycket sänks successivt och täta kontroller göres. Är 
APTT-värdet inom ordinerade nivåer och ljumsken är utan anmärkningar så tar man bort 
FemoStop efter angiven ordination. 

Postoperativt förlopp 
Klinisk värdering av patienterna är fortfarande den känsligaste metoden för tidig upptäckt av 
ischemi. Tilltagande oro eller förvirring, diskret dysfasi eller pares, tilltagande huvudvärk, 
oförklarlig feber eller diskret diabetes insipidus är alla möjliga indikationer på kärlspasm. Det är 
därför viktigt att patienter inte hålls nersövda onödigt länge. 

Transkraniell doppler  
Transkraniell doppler används rutinmässigt med dagliga mätningar av flödeshastigheten i a. 
Cerebri media för att tidigt avslöja spasmutveckling. Normal medelhastighet i mellersta 
hjärnartären (MCA) är 65 (+/- 10) cm/sek men förhöjda värden är inte synonyma med vasospasm. 
MCA är den tillförlitligaste mätpunkten och man anser att detta ger en ganska säker bedömning 
av cerebral spasm eftersom ca 80 % av hemisfärernas blodförsörjning sker via det kärlet. Ju 
snabbare utveckling av höga hastigheter desto större risk för symptomgivande spasmutveckling 
och ökning av topphastigheten med mer än 50 cm/sek under ett dygn har kopplats till 60 % risk 
för utveckling av symptomatisk spasm. Samtliga patienter som vårdas för aneurysmblödning får 
spasmprofylax. Calciumantagonisten nimodipin (Nimotop®) har specifik verkan på hjärnans kärl. 
Nimotop-profylax fortsätts i cirka 21 dagar men där eventuellt spasm har uppkommit i ett senare 
skede av sjukdomsförloppet kan behandlingstiden förlängas. Parallellt med denna behandling 
volymexpantion i form av Voluven® för ökning av det cerebrala blodflödet.  

Xenon CT –blodflödesmätning 
Hos svårt sjuka patienter med skallskador eller hjärnblödningar är autoregulationen och det 
cerebrala blodflödet ofta påverkat och reglermekanismerna satta ur spel. Att kunna monitorera 
blodflödet anses som en av de bästa metoderna för att bedöma hur hjärnan egentligen mår. Ett 
huvudmål för neurokirurgisk intensivvård är att upprätthålla adekvata blodflöden i hjärnan för att 
undvika utveckling av ischemi eller sekundära skador. På NIVA monitoreras standardmässigt 
ICP, MAP, CPP med mera men de måtten ger ingen säker bild på hur det egentliga blodflödet ser 
ut. Parametrarna talar om hur tryckförhållandena är och vi kan sen anta hur blodflödet är. 
Konventionell datortomografi och MR ger information om vad som redan skett i hjärnan, 
blodflödesmätning kan ge information om hjärnans tillstånd innan manifest skada skett och man 
kan också med upprepade mätningar se om en behandling givit rätt resultat det vill säga en 
förbättrad genomblödning av hjärnan. Ofta görs en undersökning och man ändrar behandlingen 
efter den och sen görs en uppföljande undersökning för att se om behandlingen gav rätt effekt. 
 
Patienten får andas in xenongas (icke radioaktiv) som i princip har samma egenskaper som 
lustgas plus att den har kontrastegenskaper. Kontrastegenskaperna tillsammans med kända 
principer om blodflöde och gaslagar gör att en dator kan få ut blodflödeskartor över valda delar 
av hjärnan. Gasen elimineras snabbt via utandningsluften. 
 
Risker/komplikationer: Xenon kan ge en viss ICP-stegring. Xenon har en lätt dilaterande effekt 
vilket gör att blodtrycket kan sjunka, det gäller framförallt på hypovolema och hypotona 
patienter. 
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Förberedelser: En blodgas som visar aktuellt pCO2värde-eller att capnografen ger ett tillförlitligt 
värde- det är framförallt för att man ska kunna jämföra olika undersökningar. Vid en jämförelse 
måste koldioxidvärdet vara likvärdigt eftersom det påverkar det cerebrala blodflödet. Patienten 
ska vara väl sederad eftersom det är viktigt att denne ligger stilla under undersökningen. Tänk på 
att max syrgaskoncentration som patienten får kräva är 60% eftersom gasblandningen som ges 
under undersökningen består av cirka 30% xenon. Öka minutvolym med två liter eftersom xenon 
apparaten innebär ett ökad deadspace på denna mängd. Helst ändra till volymstyrd andning för att 
underlätta denna korrigering. 

Elektroencefalogram (EEG) 
Indikationer för att koppla upp kontinuerligt EEG, är patienter som ligger i pentothalkoma, 
patienter med svårt trauma samt patienter med Status epilepticus. Det kan också användas i 
diagnostiksyfte 
 

Mikrodialys 
Mikrodialys kan bidra till tidig upptäckt av begynnande ischemi. Mikrodialys är en teknik som 
erbjuder möjligheten att kontinuerligt följa kroppens kemi i specifika organ och vävnader. Det är 
ett komplement till den kliniska övervakningen av en neurointensivvårdspatient. 
En mikrodialyskateter liknar det kapillära blodkärlet. Den läggs in extracellulärt i hjärnan under 
operation. En lösning (perfusatet) pumpas långsamt genom 
katetern. Mikrodialys tar prov på den lokala kemiska 
miljön i en vävnad eller ett organ, så nära cellerna man kan 
komma utan att konsumera blod eller vävnadsvätska. 
Provet skapas genom att substanser som finns i högre 
koncentration i vävnadsvätskan diffunderar (diffusion = 
utjämning) över dialysmembranet och in i 
mikrodialyskatetern och fångas upp av dialysvätskan. 
Mikroröret placeras sedan i mikrodialysapparaten för 
analys.  
Provresultatet återspeglar sammansättningen av den extracellulära vätskan under en viss tid, 
genom att substanser diffunderar fram och tillbaka över membranet.  
 
Glukos  Hjärnans energikälla. Både hypo- och hyperglycemi är skadligt för 

hjärnan. Hypoglycemin framförallt för den sjuka/skadade hjärnan.  
 
Laktat  Produceras vid syrefattig nedbrytning av glukos. Högt laktat kan bero 

på hypoxi (nedsatt syrgashalt i vävnaden) eller ischemi (dåligt 
blodflöde), men också ökad ämnesomsättning ex. vid feber. 

 
Pyruvat  Slutprodukten i glykolysen. Vid tillfredsställande blodflöde och 

glukostillförsel bildas pyruvat. Men vid syrebrist bryts pyruvatet ner 
till laktat (mjölksyra). 

 
Laktat/pyruvat kvot Pyruvat produktionen sjunker och laktat stiger vid ischemi. Detta ger 

en ökning av förhållandet laktat/pyruvat. 
 
Glycerol  Stigande glycerol signalerar cellmembranskada. Man har sett hög 

stegring av glycerol vid ischemi, hypoxi och infektioner i hjärnan. 
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Glutamat  Excitatorisk aminosyra som frisätts vid cellskada pg a ischemi och 
leder till skada på nervcellerna.  

Cytokiner Proteiner. Av intresse för att se immun- och inflammationssvaret i 
hjärnan vid olika sjukdomstillstånd. 

 
Sammanfattningsvis så är laktat, pyruvat och glukos ischemiska markörer som talar om hur   
hjärnans celler reagerar vid minskad syre- och glukostillförsel och glycerol visar graden av den 
faktiska skadan av nervcellerna. 
 
INTRACEREBRALA BLÖDNINGAR (ICH) 
 

Definition 
Spontan blödning förekommer framförallt i storhjärnan (80%) och är vanligen relaterad till 
kärlsjukdom och hypertoni. Incidensen stiger kraftigt med ökande ålder. Klassiska lokaler är de 
djupa perforantartärerna som avgår från a.cerebri media. Hos yngre patienter bör beroende på 
lokal och eventuell grundsjukdom bakomliggande aneurysm eller kärlmissbildning misstänkas. 
Koagulationsrubbning framförallt trombocytopeni och amfetaminmissbruk kan också orsaka 
intracerebrala blödningar. 

Kliniskt: 
Plötsligt insjuknande med huvudvärk och neurologiska bortfallsymtom beroende på lokal, ofta 
följt av en medvetandesänkning på grund av blödningens expansiva effekt. Försämringen kan 
komma mycket snabbt och omgående orsaka en inklämning om blödningen är mycket kraftig och 
bryter igenom till ventrikelsystemet. 

Diagnos: 
CT som visar en högattenuerande (vit) komponent i parenkymet och eventuell 
medellinjepåverkan. Sitter blödningen basalt temporalt eller frontalt kan orsaken vara ett 
rupturerat aneurysm. Hos yngre patienter kan blödning på "udda" ställen vara orsakat av 
kärlmissbildning. 

Handläggning: 
Nyttan av neurokirurgisk intervention vid intracerebrala hematom är omdiskuterad och varje fall 
måste bedömas individuellt. 
Faktorer som talar för att neurokirurgiskt ingrepp skall göras är följande: 

• Yngre och i övrigt frisk patient  
• Medvetandepåverkan föreligger  
• Lokalisation: putamen, corticalt- subcorticalt, cerebellum  
• Misstanke om bakomliggande aneurysm eller kärlmissbildning.  
I följande fall är neurokirurgisk intervention vanligen inte aktuell: 
• Liten blödning med bevarad vakenhet hos äldre patient. 
• Massiv blödning med inklämningsbild hos äldre patient  
• Central blödning i thalamus eller hjärnstam. 

Handläggning är som vid övriga akuta intrakraniella expansiviteter dvs CT-undersökning och 
observation. Är neurokirurgisk åtgärd aktuell, intubation vid sjunkande vakenhet samt Mannitol, 
hyperventilation och omedelbar transport vid hotande inklämning. Behandlingen på 
neurokirurgisk klinik är operation med utrymning av hematomet. Föreligger misstanke om 
bakomliggande aneurysm eller kärlmissbildning görs om tiden medger en preoperativ angiografi. 
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Indikation för operation är framförallt sjunkande medvetandegrad och i vissa fall är det 
tillräckligt att patienten observeras på NIVA under några dygn. Intraventrikulära blödningar kan 
behandlas med ventrikeldränage. 
 
Mortaliteten vid intracerebrala hematom är hög och överlevande patienter kan få väsentliga 
handikapp. Vid denna diagnos hos äldre är det viktigt att ta reda på hur patienten haft det före 
blödningen, anamnes, anhörigas inställning före operativt ingrepp.  
 
TRAUMA 

Commotio cerebri (hjärnskakning)  

Primärskada som orsakas av acceleration-decelerations våld mot hjärnan, t.ex. då huvudet kastas 
mot bilrutan eller gatan, eller då huvudet träffas av ett rörligt eller fallande föremål. Ses vanligen 
vid slutna skador som orsakas av trubbigt våld. Kortvarig medvetslöshet på några sekunder och 
övergående neural dysfunktion.Uppvaknandet kan vara förenat med illamående och kräkningar, 
huvudvärk samt amnesi för händelseförloppet, eller en viss tid strax före traumat, men också 
mycket kort tid efter traumat. I viss mån är amnesins längd ett mått på skadans svårighetsgrad. 
Medvetslös mindre än 30 minuter efterlämnar oftast inga fokalneurologiska bortfallsymtom.  

Contusio cerebri (hjärnkontusion)  

Vävnadsskada med strukturell nervskada. Skadan orsakas också av accelerations -
decelerationsvåld, men av större kraft och ger upphov till små punktformiga blödningar, lokalt 
ödem och begränsade vävnadsskador. Ses vanligen vid frontal - eller temporallobsspetsen samt 
vid hjärnbalken (corpus callosum). Medvetslösheten varar i flera minuter till flera timmar, ibland 
dygn, beroende på graden av den primära hjärnstamsskadan och de i övrigt sekundära effekterna 
som tillkommer. Hjärnkontusion är en stöt eller krosskada som uppträder till följd av ett kraftigt 
slag mot skallen. Ett slag mot kraniet påverkar hjärnan på tre områden: 
1. Slaget försätter skallväggen i svängningar som kan skada hjärnan på det ställe där slaget träffar 
(coup).                                                                                                                                               
2. Samtidigt kastas hjärnan mot den rakt motsatta punkten av skallväggen och den skada som kan 
uppstå här är ofta mer omfattande än där slaget träffat (contre coup).  
3. Slutligen kommer en del av kranieväggens svängningsenergi att fortplanta sig genom 
hjärnmassan som en tryckvåg som koncentreras till den enda större öppningen i kraniehålan, 
nackhålet, där hjärnstammen med de viktiga centra befinner sig (blodcirkulation, andning, 
muskeltonus, medvetandegrad med mera). Ofta uppträder symtom på svullnad av hjärnvävnaden. 
Uppvakningsfasen är oftast långvarig.  

Diffuse axonal injuries (DAI)  

Den stora energimängd som överförs till hjärnan vid högenergiskt våld kan resultera i utbredda 
fokala intraaxonala nervskador, så kallad diffus axonal skada. Dessa skador ser man vanligtvis 
inte på vanlig CT-undersökning, däremot kan de oftast påvisas med MR- teknik. Den initiala 
axonskadan inträffar främst där axonet ändrar sin anatomiska riktning och detta leder till en störd 
axonal transport och inhibering av normala nervimpulser. Skadan kan vara reversibel, men kan 
också progrediera med en successiv axonal svullnad som leder till att axon och nervcellskropp 
skiljs åt. 
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Primära hjärnstamsskador  
Primära hjärnstamsskador utgörs av blödningar och/eller axonavslitningar i omgivningen av 
tredje ventrikeln, mitthjärnan (mesencephalon), hjärnbryggan (pons), pedunklerna och förlängda 
märgen (medulla oblongata). Skadorna uppstår i våldsögonblicket och kan uppkomma såväl till 
följd av vinkelacceleration av huvudet som i samband med uppkomst av frakturer som förlöper in 
i det stora nackhålet (foramen magnum) och särskilt clivusfrakturer. Skadorna leder ofta till 
utslagning av vitala nervcentra, vilket förorsakar omedelbar djup medvetslöshet. Vissa patienter 
med utbredda diffusa hjärnskador hämtar sig snabbt efter en övergående funktionsnedsättning 
andra kan vakna efter månader av medvetslöshet, medan andra aldrig återfår medvetandet. Det 
går således inte att ge en exakt prognos i tidigt skede. Generellt sett är prognosen sämre med 
djupare och längre medvetslöshet.  

Epiduralhematom (EDH) 

Blödning lokaliserad mellan duran och skallbenet. Uppkommer vanligen genom direkt 
skalltrauma som medför att skallbenet fraktureras temporalt. Till följd av frakturen sker en 
avslitning av arteria meningea media. Oftast är hematomet lokaliserat till mellersta skallgropen 
och sträcker sig under temporalloben. Hematomet dissekerar loss duran från skallbenet under 
tryck samt komprimerar och medialförskjuter hjärnvävnaden. Epiduralhematom är vanligast hos 
barn och unga 15-30 år (speciellt yngre män) och utgör ca. 10 % av alla svåra skallskador. 
Förloppet är vanligen typiskt med lindrigt trauma, ingen eller kortvarig initial medvetslöshet och 
ett så kallat “fritt intervall’ på några timmar till ett dygn. Symtomen utvecklas ofta snabbt, oro, 
huvudvärk, kräkningar och sjunkande medvetandegrad och slutligen ensidig pupilldilatation och 
hemipares. Diagnos ställes med CT-skalle. Behandling: Utrymning av blödningen via kraniotomi.  
 

Subduralhematom (SDH) 

Blödningen lokaliserad mellan dura och arachnoidea. Indelas i akuta och kroniska.                

Akuta subduralhematom Uppstår i samband med kraftigt våld mot huvudet och blödningen är 
en följd av ruptur eller avslitning av bryggvenerna eller corticala artärer och vener. Ofta utvecklas 
symtom på sekundär hjärnstamsskada snabbt. Ofta förekommer också kontusioner och sekundära 
ödem.  
Symtom inom tre dagar efter traumat. Symtomutveckling bestäms av omfattningen av patientens 
primära hjärnskada och blödningens lokalisation. Diagnos med CT-skalle och eventuellt 
utrymning via kraniotomi. 

Kroniska subduralhematom Vid ett obetydligt skalltrauma uppkommer en mindre blödning 
från en ven och förekommer mestadels hos äldre personer. Efter 2-3 veckor uppkommer det kring 
det koagulerade hematomet ett rikt vaskulariserat yttermembran och ett tunt innermembran. Över 
membranen diffunderar vätska vilket föranleder betydande volymtillväxt (ansamling av vätska på 
osmotisk väg). Expansiviteten ger upphov till symtom som hemipares, dysfasi, 
vakenhetssänkning, oklarhet, huvudvärk och kräkningar. Diagnos genom CT-skalle och operation 
med utrymning via borrhål.  
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FRAKTURER 

Skallfrakturer  

Linjära frakturer: Okomplicerade, linjära frakturer är de vanligaste frakturerna, ofta inom 
tinningregionen. Frakturen fordrar ingen behandling, men kan ge upphov till epiduralhematom 
(avslitning av arteria meningea media). Frakturen kan skapa öppna förbindelser mellan näsa, 
sinus och skallkaviteten eller örats cellsystem och skallkaviteten. Ska då antibiotikabehandlas. 
Våldet som orsakade frakturen kan ge lokala kontusioner. 

Impressionsfraktur 

Fraktur där kontinuitetsavbrott med eller utan mellanrum och nivåförskjutning mellan fragmenten 
föreligger. Impressionen kan vara sluten och okomplicerad eller öppen och komplicerad med 
multipla fragment och lacerationsskador. Impressionsfrakturerna kan ibland behandlas 
konservativt men då impressionen oftast uppgår till minst en benbredd bör patienten opereras 
p.g.a. risken för blödning, ödem, infektion samt posttraumatisk epilepsi. Vid operation upplyfts 
och fixeras eller avlägsnas benfragment.  

Skallbasfraktur  
 
Vid högenergitrauma mot huvudet uppkommer ofta utbredda fraktursystem i skallbasen. Ofta är 
frakturerna långsträckta och splittrade. Diagnos ställs med CT och kliniskt vid tecken till 
periorbitala hematom (brillenhematom), blödning från hörselgång, likvor-läckage ur öra eller 
näsa samt vid kranialnervskada. Exempel på detta kan vara facialisskador. 
 
RLS 85 (Reaction Level Scale) 
 
En korrekt bedömning av medvetandegraden hos en patient kan ha avgörande betydelse för hur 
den fortsatta handläggningen kommer att bli. Det kan många gånger vara svårt och därför är det 
viktigt att försöka hitta objektiva kriterier när man undersöker en medvetandesänkt patient.  
 
Ett sätt att objektivisera medvetandegraden är att använda en skala med olika poäng vid olika 
grader av medvetandesänkning. Den internationellt dominerande skalan vid skalltrauma är 
Glasgow Coma Scale "GCS". I Sverige använder vi oss ofta av Reaction Level Scale "RLS-85", 
en skala som bygger på det motoriska svaret vid smärtstimulering. RLS-85 har utvecklats vid 
neurokirurgiska kliniken i Göteborg och är den skala vi använder på vår klinik i det dagliga 
arbetet. När det handlar om att publicera material är det dock mera gängse att använda den 
internationellt accepterade GCS-skalan.  När du framöver kommer att handlägga 
medvetandesänkta patienter är det viktigt att du har gjort din egen bedömning av 
medvetandegrad, neurologiskt bortfall och pupillreaktion innan du kontaktar jourhavande 
neurokirurg. 
 
Bilaterala corticala skador, bilateral skada i hypothalamus samt skada i hjärnstam-formatio 
reticularis ger upphov till sänkt medvetandegrad. Hjärnstamspåverkan när det gäller 
neurokirurgiska åkommor är ofta orsakat av tryck från en expansivitet -blödning, tumör eller 
svullnad och denna kan föreligga supra eller infratentoriellt. Eftersom skallkaviteten inte kan 
utvidgas stiger trycket intrakraniellt när kroppens kompensationsmekanismer är uttömda. 
Fortskrider den expansiva processen kommer hjärnstammen att successivt bli mera påverkad och 
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man kan hos den medvetslöse se vissa motoriska stereotypa mönster vid smärtstimulering. Dessa 
rörelsemönster motsvaras av separata skalsteg i RLS. 
 
Central Smärtstimulering innebär att man trycker med sitt finger bakom käkvinkeln på patienten. 
Alternativt kan man trycka på orbitas ovankant vid nervus supraorbitalis utträde. Perifer 
smärtstimulering innebär att man trycker med en penna på nagelroten. Innan du börjar 
smärtstimulera skall du naturligtvis försöka väcka patienten. Vid ytlig medvetandesänkning är 
svaren adekvata, patienten avvärjer din smärtstimulering (RLS1-3). Vid tilltagande 
medvetandesänkning blir svaret svagare, från avvärjning till lokalisering (RLS 4) och så 
småningom endast ett undandragande (RLS 5). Vid progress av tillståndet uppkommer ett 
stereotypt böjmönster, så kallad decortikeringsrigiditet. Detta innebär att handleden, fingrarna och 
armbågen flekteras samtidigt som benet sträckes och inåtroteras (RLS 6). Nästa steg innebär ett 
stereotypt sträckmönster och benämns decerebreringsrigiditet. Patienten kan inta 
opistotonusställning med extension av nacke, sammanbitna käkar, pronerade, adducerade och 
extenderade armar och ben. Detta sträckmönster benämns RLS 7. Den allra lägsta nivån i 
medvetandegradskalan innebär att du inte får något motoriskt svar vid smärtstimulering och detta 
kallas RLS 8. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

RLS 1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad.  
Patienten skall vara orienterad till tid, rum och person. Är 
patienten intuberad eller afatisk skall han kunna följa 
uppmaningar utan fördröjning.  
RLS 2 Slö eller oklar.  
Kontaktbar vid lätt stimulering typ tilltal,enstaka tillrop eller 
beröring.  
RLS 3 Mycket slö eller oklar.  
Kontaktbar efter kraftig stimulering typ upprepade 
tillrop,ruskning eller smärtstimulering.  
RLS 1-3 innebär att patienten är kontaktbar och skall kunna 
utföra något av följande: Tala enstaka ord Ge blickkontakt/följa 
med blicken Lyda uppmaning Avvärja smärta Kan patienten 
inte något av ovanstående vid undersökningstillfället är han icke
kontaktbar = medvetslös och då utgör det motoriska svaret på 
smärtstimulering nivågradering.  
RLS 4 Medetslös. Lokaliserar men avvärjer ej smärta  
RLS 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta  
RLS 6 Medvetslös.Stereotyp böjrörelse vid smärta  
RLS 7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta  
RLS 8 Ingen smärtreaktion  
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LUNDAMODELLEN 
 
Behandlingsprinciperna enligt Lundamodellen bygger på störningar i hjärnans normala 
volymregleringsmekanismer med resulterande hjärnödem och högt intrakraniellt tryck som följd. 
Detta anses mer väsentligt än hypoxi för utgången vilket annars tillsammans med 
cellmembranskada anses vara de traditionella triggermekanismerna för posttraumatisk 
hjärnskada. Behandlingen är kontroversiell då den inte betonar betydelsen av höga 
perfusionstryck för att förhindra sekundära ischemiska skador utan tvärtom innefattar sänkning av 
artärtrycket. 
 
Volymökande processer intrakraniellt uppträder inte sällan efter skalltrauma i form av 
hjärnsvullnad, blödning eller försämrat avflöde av likvor. En relativt måttlig volymökning ger då 
en intrakraniell tryckstegring som dels minskar perfusionstrycket och därmed hjärnans 
genomblödning, men framförallt kan pressa ner hjärnvävnad genom tentoriumslitsen och orsaka 
tryck på hjärnstammen. Hjärnsvullnad efter ett skalltrauma uppträder ibland som enda synbara 
intrakraniella förändring, men oftast samtidigt med kontusioner eller blödningar. För optimal 
behandling av ökat intrakraniellt tryck vid hjärnsvullnad är intrakraniell tryckmätning en 
nödvändighet och så långt möjligt skall blödningar och tillgängliga kontusioner vara kirurgiskt 
utrymda. 
 
Lundamodellens principer utgår från att hjärnödemet orsakas av störning i normala 
volymregleringsmekanismer genom ökad permeabilitet i blod-hjärnbarriären (BHB). Denna 
permeabilitet gör att de minsta lösta partiklarna får lättare att passera varför vätskeflödena genom 
kapillärerna och volymregleringen nu styrs av hydrostatiska och kolloidosmotiska drivkrafter 
(Starlingjämvikt) genom kapillärerna, mot normalt transkapillärt kristalloidosmotiskt tryck. I brist 
på att kunna minska permeabiliteten så inriktas därför behandlingen mot att sänka det 
hydrostatiska kapillärtrycket och behålla ett normalt kolloidosmotiskt tryck. I och med detta 
dräneras i första hand ett interstitiellt ödem. Försämrad autoregleringsförmågan i hjärnan efter ett 
skalltrauma innebär att artärtryckssänkning minskar hydrostatiskt kapillärtryck. Detta förhållande  
är utnyttjat i Lundamodellen för sänkning av det hydrostatiska kapillärtrycket genom att använda 
β1 -blockad, Metoprolol, max 0.3 mg/kg/dygn (Seloken) och α2 - stimulerare, Clonidin, max 
1µg/kg x 8 i.v (Catapressan) som hypotensiva mekanismer eftersom de ej inducerar en cerebral 
vasodilatation. 
 

Vätsketerapi  
Den eftersträvade vätskeabsorptionen sker sannolikt inte bara från interstitiet i hjärnan utan även 
från övriga kroppen. Totalmängden absorberad volym blir därför stor och motsvarande mängd 
vätska måste lämna kroppen som ökad urinproduktion för att förhindra att vätska omfördelas till 
hjärnan från övriga kroppen. Behandlingen skulle då kunna få den paradoxala effekten att ICP 
ökar. Därför måste diuresen hållas stor och resultera i en kraftigt negativ vätskebalans vilket 
också i praktiken visats vara en förutsättning för och tecken på att behandlingen fungerar. Det 
finns flera skäl att tro att diuresen blir för liten utan diuretika. Dels kan den hypotensiva 
behandlingen medföra minskad diures och dessutom har skallskadade patienter sannolikt en ökad 
ADH-frisättning som i sin tur medför en relativt sett låg urinproduktion. Av den anledningen är 
det i princip kontraindicerat med ADH-analoger vid hjärnödemsbehandling. Även om 
urinproduktionen till synes verkar god krävs diuretika till nästan alla patienter. Vid tecken på att 
hjärnödemsbehandlingen inte är tillräckligt effektiv skall som första åtgärd extra diuretika 
tillföras. Vid njurinsufficiens krävs högre doser av diuretika och vid behov av dialys är 
peritonealdialys att föredra då hemodialys kan förvärra hjärnödemet. 

 30



 
För låg blodvolym är en riskfaktor vid skallskada, troligtvis p g a det extra sympatikuspåslag och 
katekolaminutsöndring som är associerat till hypovolemi. Dold hypovolemi p g a allmänt 
kapillärläckage är sannolikt vanligare hos dessa patienter än man tidigare varit medveten om. För 
att upprätthålla normovolemi, trots kraftigt negativ vätskebalans, rekommenderas blodtransfusion 
till ett Hb runt 115g/l, och albumininfusion upp till serumalbumin på 35g/l. Ett högt 
albuminvärde ger även ett adekvat kolloidosmotiskt tryck vilket kan bidra till minskning av 
hjärnödemet. Albumintillförsel skulle kunna öka plasmaproteinläckaget genom den skadade BHB 
och ge ett sk "reboundfenomen". Det är dock osannolikt att permeabilitetsökningen skulle bli så 
stor och generell att albuminläckaget blev betydande i dessa normalt mycket täta kapillärer utom, 
möjligen mycket begränsat, i de mest skadade områdena. 
 
Genom denna vätske- och diuretikaregim skapas förutsättningar för ett gynnsamt hypertont 
dehydreringstillstånd samtidigt med normovolemi. Det innebär inte bara en interstitiell, utan även 
en intracellulär volymsminskning. Av denna behandling stiger Natrium/s upp mot 150-155mmol/l 
vilket är acceptabelt. 
 

Stresspåslag 
Den fysiologiska stress som kännetecknar en skallskadad patient och som yttrar sig i form av 
kraftigt sympatikus- och katekolaminpåslag bör minimeras. Adekvat sedering och 
analgetikatillförsel är därför viktigt liksom undvikande av hypovolemi. Thiopentalbehandling 
(Pentothal Natrium) ger en effektiv sedering liksom en kombination av Fentanyl och Midazolam.  
Normalt CPP är mellan 60-80 mmHg, lägsta acceptabla CPP är 50 mmHg för vuxna och 40 
mmHg för barn. Om CPP är lågt reduceras i första hand betablokaden. Behandlingen med β1-
blockad och α2-stimulering har även gynnsamma stresshämmande effekter med minskat 
adrenergt påslag på hjärta och i periferin. Clonidin (Catapresan) är också ångestdämpande och 
sederande och minskar analgetikaabstinens under uppvaknandefasen. 
 

Kroppstemperatur 
Det finns starka experimentella belägg för att hypertermi kan förvärra en skallskada och att 
hypotermi är protektivt. Hypertermi skall därför undvikas och i svåra fall bör man eftersträva 
hypotermi. I första hand sänks temperaturen med paracetamol och yttre avkylning. En bolusdos 
av steroider kan övervägas om temperaturen är >38oC. Lägsta tillåtna kroppstemperatur är 34oC. 
 

Ventilation 
Patienterna ventileras i respirator på volymkontrollerad ventilation till ett pCO2 ≈ 4,5-5,0 kPa. 
Hyperventilation utnyttjas endast för akut sänkning av ICP, t ex för att förhindra inklämning. 
Förhindra atelektasutveckling med hjälp av peep-nivåer mellan 5-10 cmH2O vilket sannolikt inte 
påverkar ICP nämnvärt. 
 

Nutrition 
Skallskadade patienter är katabola och har en minskad förmåga att tillgodogöra sig energitillskott. 
Dessutom har de spontant och genom behandlingen en sänkt metabolism. För mycket energi och 
aminosyratillförsel ger lätt feber som kan försämra prognosen efter skallskada. En måttlig 
undernutrition är sannolikt bättre att föredra än övernutrition varför det rekommenderas att 
energitillförseln ska hållas runt 15-20 kcal/kg/dygn under den kritiska fasen. Enteral nutrition är 
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alltid att föredra, och fungerar oftast även om buken är tyst vid auskultation. Även små mängder 
sondmat är av värde. Initialt nutrieras patienten endast med lågkoncentrerade sockerlösningar 
intravenöst och sondmaten startas upp försiktigt 1-2 dygn efter traumat. Om sondmatningen 
fungerar otillfredsställande kompletteras nutritionen i första hand med extra glukos men om 
nödvändigt även med något fett och aminosyror parenteralt. Blodsockerhalten hålles på en normal 
nivå (<7g/l) med hjälp av kortverkande insulin. Mängden parenteralt fett skall begränsas till dessa 
patienter då de ofta utvecklar hypertriglyceridemi, sannolikt pga. sänkt lipoproteinlipas. Möjligen 
kan för mycket parenteralt fett i denna situation öka cytokinfrisättningen med ökad feber och 
ökad kapillär permeabilitet och därmed potentiellt bidra till att förvärra hjärnödemet. 
 

Likvordränering 
Under den mest akuta fasen när BHB är som mest permeabel skall man vara restriktiv med 
likvordränering. En ICP-minskning p g a blodvolymsminskning eller likvordränering innebär att 
dessa volymer kan ersättas av ett ödem p g a ökad hydrostatisk transkapillär tryckskillnad. Under 
en något senare fas när BHB börjar sluta sig och om storlekarna på hjärnventriklarna tillåter så 
rekommenderas å andra sidan en likvordränering för att hålla ICP under kontroll. 
 

Kraniectomi 
En stor bilateral kraniectomi kan vara en livräddande åtgärd om ICP ökar till kritiskt höga värden 
trots ovan beskrivna åtgärder. Den ICP-sänkande farmakologiska terapin måste fortsätta efter 
kraniectomin för att förhindra ytterligare hjärnsvullnad och strangulation mot benkanterna. 
 
INKLÄMNING 
 
Skallkaviteten är indelad i flera rum med semirigida membraner av dura. Dels skiljs de båda 
hemisfärerna av falx cerebri och sedan skiljer tentoriet mellan storhjärnan och bakre skallgropen. 
Vid en blödning eller annan expansiv process förskjuts innehållet i de olika avdelningarna genom 
de öppningar som finns. De ger då upphov till s.k. herniering eller inklämning som är ett akut 
varningstecken på att en expansiv process börjar nå kritisk storlek. Man kan urskilja några typiska 
symtom på dessa. 
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Vid en falxinklämning sker en förskjutning av den ena hemisfären under falx cerebri och man 
får en kompression av gyrus cinguli. I tentoriumslitsen får man en transtentoriell 
uncushenriering som ger symtom i form av tryck på hjärnstammen som leder till 
medvetandepåverkan och kompression av nervus oculomotorius som ger en dilatation av pupillen 
på samma sida och sämre ljusreflex. Vid en fortsatt expansion och tryck nedåt uppstår en 
foramen magnum-inklämning av lillhjärnstonsillerna i foramen magnum. Trycket på förlängda 
märgen ger då upphov till andningspåverkan antingen som hyperventilation eller oregelbunden 
andning. Man får även mycket högt blodtryck och bradykardi, den så kallade Cushing-reflexen, 
detta är dock ett mycket sent tecken på ett högt intrakraniellt tryck. RLS-bedömning och pupill 
kontroll ger tidigare tecken på försämring. Om man inte kan göra något för att ändra på detta 
förlopp inträder oftast stopp för den intrakraniella cirkulationen och hjärndöd inom en kort 
tidsrymd.  

 

 
HJÄRNDÖDSBEGREPPET 
Enligt lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död skall en människas död 
fastställas av läkare genom indirekta eller direkta kriterier på att hjärnans funktioner totalt och 
oåterkalleligt fallit bort. Indirekta kriterier är framförallt att andningen upphört och hjärtat 
stannat, varvid blodcirkulationen såväl till hjärnan som till kroppens övriga organ upphört. På 
detta sätt kommer det övervägande antalet dödsfall att fastställas. Direkta kriterier på total 
hjärninfarkt används för att fastställa att döden inträtt i de fall då blodcirkulation och andning 
upprätthålls på konstlad väg det vill säga vid respiratorbehandling.  

Många olika skador och sjukdomstillstånd kan leda till total hjärninfarkt. Den vanligaste orsaken 
är upphävd syretillförsel till hjärnan på grund av sviktande cirkulation. Syretillförseln till hjärnan 
kan också upphöra vid drunkning eller kvävning av andra orsaker. Det intrakraniella trycket (ICP) 
stiger och när ICP blivit högre än blodtrycket upphör till slut blodcirkulationen i hjärnan trots 
bibehållen hjärtverksamhet. En förutsättning för att hjärtverksamheten ska fortsätta och att total 
hjärninfarkt ska kunna diagnostiseras är att patienten respiratorvårdas. Diagnosen skall ställas av 
läkare med specialistkompetens som skall vara väl förtrogen med klinisk neurologisk diagnostik 
med avseende på läkemedelseffekter och intensivvårdsåtgärder.  

Fastställande av en människas död 

Enligt SOSFS 2005:10 skall fastställande av en människas död med hjälp av indirekta kriterier 
göras genom en klinisk undersökning. Kriterierna är kännetecken som visar på varaktigt hjärt- 
och andningsstillestånd som har lett till total hjärninfarkt. Vid den kliniska undersökningen skall 
samtliga dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:                                                                                
- ingen  palpabel puls,                                                                                                                               
- inga hörbara hjärtljud vid auskultation,                                                                                             
- ingen spontanandning,                                                                                                                      
- ljusstela, ofta vida pupiller. 

När indirekta kriterier för att fastställa dödsfall skall tillämpas på personer som har 
kroppstemperatur under 33 grader Celsius fordras betydligt längre observationstid och mer skärpt 
uppmärksamhet.  
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Fastställande av total hjärninfarkt 

Vid misstanke om total hjärninfarkt, oavsett orsak, skall under pågående respiratorbehandling, 
dödsfallet fastställas med hjälp av direkta kriterier. För närvarande används två 
undersökningsmetoder: 
* Klinisk neurologisk undersökning,   
* Röntgenundersökning av hjärnans blodcirkulation, cerebral angiografi.  

Klinisk neurologisk undersökning: Vid misstanke om total hjärninfarkt skall dödsfallet fastställas 
under pågående respiratorbehandling med hjälp av direkta kriterier. Samtliga direkta kriterier ska 
vara uppfyllda vid två neurologiska undersökningar, med minst 2 timmars mellanrum för att 
dödsfall ska konstateras. Klinisk neurologisk undersökning får användas om orsaken till bortfallet 
av hjärnans funktioner är klarlagd, kroppstemperaturen över 32 grader, säkerställd avsaknad av 
toxisk och metabol påverkan i annat fall skall cerebral angiografi göras (se nedan). 

Direkta kriterier:                                                                                                                                
1.  medvetslöshet utan reaktion på tilltal, beröring eller smärta inom kranialnervsinnerverade 
områden. Reflexrörelser som förmedlas via ryggmärgen, spinala reflexer, kan förekomma.                            
2.  avsaknad av spontana ögonrörelser eller rörelser i käkar , ansikte, tunga eller svalg                 
3.  ljusstela, oftast vida pupiller                                                                                                        
4.  bortfall av korneal-, blink- ljud- och svalgreflexer, samt reflektoriska ögonrörelser vid 
huvudvridning, (s.k. dolls eye movement ). Korneal- och blinkreflex kontrolleras genom beröring 
av ögonfransar, hornhinna som i normala fall utlöser blinkning. Svalgreflex utlöses i normala fall 
vid beröring av mjuka gommen.                                                                                                       
5.  ingen påverkan på hjärtrytmen vid tryck på ögonbulb eller vid massage av sinus carotis           
6.  ingen spontanandning 

När kriterierna 1-6 är uppfyllda skall ett apné-test utföras under tio minuter för att verifiera 
upphävd spontanandning. Patienten kopplas ifrån respirator och trots stigande koldioxidhalt i 
blodet ska ingen spontan andning ske vid total hjärninfarkt. 

Röntgenundersökning av hjärnans blodcirkulation, cerebral angiografi. Om orsaken till bortfallet 
av hjärnfunktionerna är okänd eller osäker, om patientens kroppstemperatur är under 33 grader 
eller om patientens hjärnfunktioner är påverkade metaboliskt eller farmakologiskt får diagnosen 
total hjärninfarkt inte ställas enbart på kliniska och neurologiska kriterier. Efter två kliniska 
neurologiska undersökningar skall dessutom en angiografi av hjärnans blodcirkulation göras. Om 
blodflödet till hjärnan har upphört passerar inte kontrastmedlet in i hjärnans kärl. Detta är ett 
kriterium på total hjärninfarkt och hjärnans funktioner har oåterkalleligt fallit bort.  

Den 1 juli 1996 kom en ändring i lagen om kriterier för bestämmande av människas död.  
När det har fastställts att döden har inträffat får medicinska insatser fortsättas, om det behövs för 
att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett transplantationsingrepp eller med 
avseende på en gravid kvinna som bär på ett livsdugligt foster, för att rädda livet på det väntade 
barnet. Insatserna får inte pågå längre tid än 24 timmar, om det inte finns synnerliga skäl.  

Samtyckesregler 

När sjukvårdpersonalen börjar tro att en patient kan bli en möjlig donator tar sjuksköterska eller 
läkare kontakt med transplantationskoordinator i tidigt skede. När det sedan har fastställts att 
patienten är hjärndöd är det lämpligt att kontakta transplantationskoordinator före samtal med  
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anhöriga, denne kan då se om den avlidne har registrerat sig i donationsregistret. Enligt statiska 
undersökningar är majoriteten av Sveriges befolkning positiva till att donera sina organ, därför är 
lagen ( SFS 1995:831) utformad så att sjukvårdpersonalens uppgift är att utesluta att den avlidne 
inte vill donera organ eller vävnader. Huvudregeln är att den avlidnes inställning eller förmodade 
inställning till organdonation bestämmer om ingreppet får utföras eller ej. Detta kan ha uttryckts 
skriftligt eller muntligt. När samtal förs med de anhöriga angående den avlidnes inställning till 
donation behöver de inte aktivt säga ”ja” om den avlidnes vilja inte är känd, de kan däremot säga 
nej till donation (vetorätt), eller motsätta sig donation av vissa organ. Om de anhöriga har 
motstridiga uppfattningar om den avlidnes vilja får ej ingreppet göras.  

Medicinskt omhändertagande av donator 

Då beslut om donation tagits är det viktigt att upprätthålla en adekvat cirkulation för att främja 
genomblödningen av alla organ. Eftersom blodtrycket sjunker pga kärldilatation efter 
inklämningen av hjärnstammen kan kolloider och inotropt stöd behövas. Normoventilation och 
normala urinmängder eftersträvas och det är fortsatt viktigt att vända donatorn regelbundet. 
Kroppstemperaturen sjunker och aktiv värmning av donator kan bli aktuell om temperaturen 
sjunker under 34 grader. 

Donationsprocessen 

När det har klarlagts att den avlidne inte var negativ till donation startar en process. Kontakt med 
transplantationskoordinator tas igen, och därifrån ges ordinationer om vilka undersökningar och 
riktlinjer som ska följas. Sjukvårdspersonal ger transplantationskoordinatorn uppgifter om 
aktuella värden på donatorn.  Provtagning görs, och donatorn genomgår undersökningar, såsom 
lungröntgen, ultraljud av hjärta, ibland coronar angiografi. Svar på dessa undersökningar och 
analyser skickas till transplantationskoordinatorn för att denne ska kunna planera för 
donationsingreppet. Operationsteam från Göteborg flygs hit, och ingreppet utförs på operation. 
Efter ingreppet kommer donatorn tillbaka till avdelningen, och anhöriga kan ta ett sista farväl. 
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ORDLISTA 
 
Abduktion Rörelse i riktning från medellinjen 
ADEM Akut disseminerad encefalomyelit 
Adduktion Rörelse i riktning mot medellinjen 
ADH Antidiuretiskt hormon 
Afasi Oförmåga att tala 
Afoni Oförmåga att bilda ljud(vokalisera) 
Agnosi Oförmåga att känna igen det man ser, hör och känner 
Agrafi Förlust av skrivförmåga 
Akinesi Rörelseförlamning. Hypokinesi - rörelsefattigdom  
Aktionspotential Sekventiell depolarisation av nervcellens membran som gör att en 

impuls fortleds längs membranet. 
Alexi Oförmåga att läsa 
Amnesi Minnesbortfall 
Analgesi Oförmåga att känna smärta 
Anestesi Känselbortfall 
Anisokori Sidoskillnad i pupillstorlek 
Anopsi Synfältsbortfall 
Anosmi Oförmåga att känna lukt 
Apraxi Oförmåga till ändamålsenliga rörelser 
Areflexi Bortfall av senreflexer 
Astrocyter Den vanligaste gliacellen. Har många utskott som fäster på både 

blodkärl och nervceller. De har en stödjande funktion och är en del 
av Blod-hjärn barriären 

Ataxi Störning av koordination 
Atrofi Förtvining, minskad storlek eller volym 
AVM Arteriovenös kärlmissbildning 
Axon Nervfiber.Ett utskott från nervcellen där en aktionspotential kan 

propageras i riktning från cellkroppen  
 

 
 

Brakialgi Smärta i armen 
Brocas afasi Se motorisk afasi
Bulbär Lokaliserad till förlängda märgen 
 
 
 

 

CBF Cerebralt blodflöde 
Cerebrum Storhjärnan. Består av två hjärnhalvor som förbinds med hjärnbalken 

el corpus callosum. Vardera hjärnhalvan delas in i 4 lober; frontal- 
parietal- temporal- och occipitalloben.  

CNS Centrala nervsystemet Hjärna och ryggmärg och allt som finns 
innanför dura mater. 

 
Corpus pineale 

 
Tallkottkörteln, epifysen eller övre hjärnbihanget. Körtel belägen i 
mellanhjärnan (diencephalon) och är belägen i medellinjen posteriort 
i tredje ventrikeln där den vilar mellan de båda övre fyrhögarna. 

Cortex Hjärnbarken 
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CPP Cerebralt perfusionstryck= Medelartärtryck - Intrakraniellt tryck 
CRP C-reaktivt protein, akutfasprotein 
CVS Cerebrovaskulär sjukdom 
 
 
 

 

DBS Deep brain stimulation 
Demens Nedsättning av högre funktioner. 
Dendriter Ett långt utskott som för impulser mot cellkroppen  
Desorientering Bristande medvetenhet om situationen 
Diadokokinesi Snabba, alternerande rörelser 
Diplopi Dubbelseende 
Distal Läge längre bort från bålen 
DOPA Dihydroxifenylalanin 
DT Datortomografi 
Dysartri Artikulationsrubbning 
Dysestesi När känselstimulus upplevs obehagligt 
Dysfagi Sväljningssvårigheter 
Dysfasi Talrubbning 
Dysfoni Heshet 
Dysforisk Glädjelös sinnesstämning 
Dysmetri Svårighet att kontrollera en rörelses kraft och hastighet. En form av 

ataxi 
Dystoni Onormal muskeltonus (muskelspänning) 
 
 
 

 

EEG Elektroencefalografi - Undersökning av hjärnan elektriska aktivitet 
Elektromyografi Undersökning av muskelcellernas elektriska aktivitet 
EMG Förkortning för elektromyografi 
Encefalit Encephalitis, hjärninflammation 
Encefalopati Utbredd hjärnsjukdom 
Ependymceller Ependymcellerna klär hjärnans ventriklar  
Epifysen Tallkottkörteln, corpus pineale
Eufori känsla av välbefinnande 
Expressiv afasi Se motorisk afasi
Extension sträckningsrörelse 
 
 
 

 

Falx cerebri Durablad som skiljer de båda stora hjärnhalvorna 
Fascikulationer Spontan aktivering av motoriska enheter som leder till muskelspel 

under huden 
Fibrillationer Spontana urladdningar i muskelfibrer vid EMG
Flexion Böjningsrörelse 
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Galaktorré Rinnande mjölkflöde utan amning 
Gliaceller Nervsystemets stödjeceller. Det finns flera olika sorters gliaceller. 

Astrocyter, Oligodendrocyter, Ependymceller och Mikroglia.   
GABA Gamma-amino smörsyra(butyr-syra) 
GCS Glasgow coma scale. Internationell reaktionsgradskala 
 
 
 

 

Hamartom Missbildningstumör                  
Hemi- Halv; Funktion eller egenskap i ena kroppshalvan 
Hemianopsi Halvblindhet; Halvsidigt synfältsbortfall 
Hemipares Halvsidig(ena kroppshalvan) förlamning/svaghet 
Hemiplegi Halvsidig(ena kroppshalvan) svår/total förlamning/ 
Homonym Lika för båda ögonen. Ex Homonym hemianopsi - halvsidig 

synfältsbortfall lika på båda ögonen 
5-HT 5-hydroxytryptamin(=serotonin) 
Hyperestesi Överkänslighet för vanliga känselstimulus 
Hyperkinesi Ofrivilligt ökade rörelser 
Hypestesi Nedsatt känsel 
 
 
 
Infantil Barnslig, hos barn 
Infratentoriell Belägen nedom tentorium cerebelli i bakre skallgropen 
Inhibitorisk Hämmande, kan gälla synapser eller transmittorer 
Intracerebral Belägen i hjärnan 
Intrakraniell Belägen i skallkaviteten 
Intratekal I subaraknoidalrummet 
Ipsilateral Belägen i samma kroppshalva 
 
  

Jackson epilepsi Kloniska kramper, drabbar hand, arm, ena ansiktshalvan och/eller 
ben. 

Juvenil Ung, hos en ung person 
 
 
 

 

Kaudal Belägen nedtill. Närmare svansen. 
Klonisk Ryckvisa muskelkontraktioner 
Koma Medvetslöshet 
Konfabulation Utfyllnad av minnesluckor med påhittade förklaringar 
Kontralateral I andra kroppshalvan 
Kortikal Avser cortex - hjärnbarken 
Kontusion Kross- eller stötskada av kroppsvävnad 
Kranial Belägen upptill - närmare huvudet 
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Lateral Belägen längre bort från medellinjen 
Lesion Skada orsakad av trauma eller sjukdom 
LP Lumbalpunktion 
 
 
 

 

Medial Närmare medellinjen 
Melatonin Hormon som tillverkas i corpus pineale. Kan påverka dygnsrytmen 
Meningit Hjärnhinneinflammation 
Mikroglia Mikroglia finns i både vit och grå substans. Cellerna har sannolikt 

mest funktion vid skador eller infektioner i CNS.  
Mios Sammandragen pupill 
Mononeuropati Funktionsstörning i enskild perifer nerv 
Monopares Svaghet/förlamning i en extremitet 
Motorisk afasi Uttalad reduktion av spontant tal. Bibehållen språkförståelse 
MRT Magnetisk resonanstomografi 
MS Multipel skleros 
Mutism Stumhet 
Myasteni Nedsatt muskelkraft vid neuromuskulär sjukdom 
Mydriasis Vidgad pupill 
Myelopati Nedsatt funktion i ryggmärgen 
Myelit Inflammation i ryggmärgen 
Myopati Funktionsstörning i muskler 
Myotoni Svårighet att slappna av en muskel efter kontraktion 
 
 
 

 

Neglekt Bristande mevetenhet om den ena kroppshalvan vid skador i andra 
hjärnhalvans sensoriska del 

Neuralgi Smärta vid nervskada 
Neurasteni Brist på psykisk energi 
Neuron Nervcell  
Neuropati Funktionsstörning i perifera nerver eller i kranialnerver. 
NSAID Non steroid anti-inflammatory drug 
Nystagmus Ofrivilliga oscillerande ögonrörelser. 
 
 
 

 

Obskuration Synnedsättning under 10-30 sek, ofta kombinerat med tillfällig 
huvudvärk och lägesförändringar (ex framåtböjning). Obskuration = 
förmörkelse. 

Oftalmoplegi Utbredd ögonmuskelförlamning 
Oligodendrocyt Är den vanligaste gliacellen i vit substans och bildat myelin i CNS  
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Panhypopituitarism Nedsättning av hypofysens samtliga funktioner 
Parapares Förlamning/svaghet i båda benen 
Paratoni Ökad muskeltonus 
Pares Förlamning/svaghet 
Paralys Fullständig förlamning 
Parestesi Domning, stickning, myrkrypningar 
Perception Varseblivning 
PET Positron emissionstomografi 
PML Progressiv multifokal leukoencefalopati 
Polydipsi Abnormt stegrad törst 
Polyneuropati Funktionsstörning i många perifera nerver samtidigt 
Pronation Inåtrotation av handen eller foten 
Proprioception Impulser från muskelspolar och senorgan etc 
Proximal Belägen närmare bålen 
Pseudobulbär Pontina symtom pga nervbaneskada ovan pons 
Psykogen Mekanismen är psykisk 
 
 
 

 

Rigiditet Ökad muskeltonus vid tex Parkinsons sjukdom 
Rizopati Rotsyndrom - smärta med utbredning motsvarande en nervrot 
RLS 85 Reaction level scale 85. Reaktionsgradskala som används i Sverige 
Rostral Belägen närmare näsan 
 
 
 

 

Sackad Snabba blickrörelser 
Sensibilitet Känsel 
SEP Sensory evoked potentials 
Serotonin 5-hydroxytryptamin. 5-HT. En transmittor och hormon som 

tillverkas från aminosyran tryptopfan. 
SIADH Syndrome of inappropriate ADH secretion 
SLE Systemisk lupus erythematosus 
Spasticitet Ökad muskeltonus vid skador på nedåtstigande kortikospinala banor 
SPECT Single photon emission computed tomography 
Spinal Avseende ryggmärgen 
Sprouting Utväxt av nya nervfiberutskott efter axonskada 
SSPE Subakut scleroserande panencefalit 
Stereognosi Förmågan att känna igen ett föremål med känseln 
Strabism Skelning 
Stridor Ansträngd andning pga luftvägshinder 
Supination Utåtrotation av handen eller foten i dess längsaxel 
Supranukleär Symtom pga skada centralt om en nervcellkärna 
Supratentoriell Belägen ovanför tentorium cerebelli  
Synaps Specialiserad förbindelse mellan ett neurons axon till en annan 

målcell(neuron eller dendrit). Överföringen sker vanligen genom att 
en transmittorsubstans frigöres i mellanrummet mellan det pre-
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synaptiska och det postsynaptiska membranet.  
Synkope Svimning 
 
 

 

Takyfylaxi Snabb minskning av läkemedels effekt vid upprepad dosering 
Tallkottkörteln Corpus pineale, Epifysen 
Tetanisk Ihållande krampartad muskelkontraktion 
Tetrapares Förlamning i alla fyra extremiteter 
TIA Transitorisk ischemisk attack. Övergående ischemiska symtom med 

en duration < 24 timmar 
Tinnitus Öronsus 
TNS Transkutan nervstimulering 
Tonisk Ihållande muskelkontraktion 
Tonus Grad av muskelkontraktion 
Tremor Skakning, darrning 
 
 
 

 

VEP Visual evoked potentials 
Vertigo Yrsel 
Visus Synskärpa 
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