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--------------------------------------------------------1. Kursmål----------------------------------------------------Neurologisk undersökning: Anamnes, statusundersökning, neurodiagnostisk basutredning, ögonbottenspegling med papillbed, neurous av
vakenhetssänkt pat, föra resonemang om anatomiska skadenivåer, diffdiagnostik, ange sannolik diagnos.
Lumbalpunktion: Indikationer, kontraindikationer, genomförande, tolka resultat, huvudvärk efter LP, tapptest, tryckmätning.
Klinisk neurofysiologi: Ind för elektroneurografi (ENeG), elektromyografi (EMG), elektroencefalografi (EEG).
Neuroradiologi: Ind för DT- och MR-hjärna-ryggmärg, iv kontrastförstärkning, us av nervsystemets blodkärl, SPECT, PET, funktionell MR,
diffusions-MR, perfusions-MR/DT.
Cerebrovaskulära sjd: TIA, stroke, hjärninfarkt, intracerebral blödning, subaraknoidalblödning, utredning, sekundärprofylax, rehab,
Strokeenheten, sinustrombos, arteriell dissektion, kärlmissbildning.
Huvudvärk: Akut huvudvärk, migrän, spännings-HV, lm-utlöst HV, temporalisarterit, Hortons HV, trigeminusneuralgi, sekundär
(symtomatisk) HV.
Epilepsi: Epileptiskt anfall, status epileptikus, nydiagnostiserad ep, uppföljning av okomplicerad ep, ep hos fertila kvinnor,
körkortsinnehavare och psykosociala konsekvenser, ökad anfallsfrekvens, anti-ep-lm, ep-kir.
Neurotrauma: Skalltrauma, spinalt trauma, initial handläggning, intrakraniell tryckstegring, intrakraniell tryck-volymkurva, kroniskt
subduralhematom, neurokir, neurointensivvård.
Hydrocefalus: Kommunicerande/icke-kommunicerande hydrocefalus, likvorshunt och dess komplikationer.
Vakenhetssänkning/koma: Diagnostik, initial handläggning, orsaker till metabolt/strukturellt betingad vakenhetssänkning, fastställa total
hjärninfarkt.
Sömnstörningar: Diagnostik och handläggning av hypersomni inklusive narkolepsi
Rörelsestörningar: Parkinson, lm-utlöst parkinsonism, essentiell tremor, restless legs, ataxi, tremor, fokala dystonier, Huntingtons, neurokir.
Multipel skleros: Symtom, sjdutv, omhändertagande, diagnostik, långsiktig beh, diffar.
Demens och konfusion: Demensliknande tillstånd, transitorisk global amnesi.
Yrsel: Akut central och perifer yrsel, kronisk yrsel.
Tumörer: Initial diagnostik, handläggning, tillväxtsätt, prognos, beh-principer av primära/sekundära nervsystemseng tumörer.
Infektioner: Encefalit, bakteriell/serös meningit, cerebral abscess, neuroborrelios, neurosymtom ur globalt perspektiv.
Ryggmärgssjd och andra spinala tillstånd: Akut/långsamt debuterande ryggmärgssjd (ryggmärgskompression, rizopati).
Neuromuskulära sjukdomar och perifera neuropatier: Polyneuropati, Guillain-Barré, myastenia gravis, andningssvikt, perifer
facialispares, mononeuropatier, kranialnervspåverkan, hereditära myopatier, polymyosit, ALS, plexusskada.
Neurorehabilitering, smärta och funktionella tillstånd: Nociceptiv/neurogen smärta, neurorehab, psykosocialt omhändertagande,
teamarbete, spasticitet, neurogen blåsrubbning, funktionella tillstånd.

----------------------------------------------2. Neurologisk symtomlära------------------------------------------ Prefix: a- innebär total frånvaro av funktion, medan dys- innebär nedsatt/förändrad funktion.
 Pares: Svaghet, förlamning.
 Paralys: Total pares.
 Plegi: Total pares (med snabb symtomutveckling; ex stroke).
 Mono/tetrapares: Svaghet i 1 respektive 4 extremiteter.
 Hemipares: Halvsidig svaghet.
 Parapares: Svaghet i båda benen.
 Ataxi/dystaxi: Koordinationsstörning.
 Afasi/dysfasi: Språkrubbning.
 Hyp/hyperestesi: Nedsatt känsel respektive ”överkänslighet”.
 Ipsi/kontralateral: I samma kroppshalva respektive andra kroppshalvan.
 Bortfall: Pares, domning, afasi, ataxi.
 Desinhibitionsfenomen (frikopplingsfenomen): Form av bortfall, där bortfallet frigör
reflexer/rörelsemönster som normalt är hämmade (ex Babinskis tecken).
 Retning: Ep, myrkrypningar (parestesier), smärta.
Motoriska system: Centralt/övre motorneuron, perifert/nedre motorneuron.
Motorisk enhet: Funktionell enhet med ett alfa-motorneuron + de muskelfibrer som detta innerverar.
Variabel storlek (jämför ögonmuskler-lårmuskler).
Ryggmärgen: Vit substans, grå substans, sensorisk nervrot, motorisk nervrot, dorsalrotsganglion,
spinalnerv.
Myotom: De muskler som innerveras av en spinalnerv.
 C5: Armbågsflexion (m biceps brachii)
 C6: Handledsextension
 C7: Armbågsextension (m triceps brachii)
 C8: Fingerflexion (distal falang av långfingret)
 Th1: Lillfingerabduktion (m abduktor digiti minimi)

 L2: Höftflexion (m iliopsoas)
 L3: Knäextension (m quadriceps)
 L4: Dorsalflexion fotled (m tibialis ant)
 L5: Stortåextension
 S1: Plantarflexion fotled (m gastroknemius)
Motoriska symtom:
 Pares: Förlamning/svaghet.
 Muskeltonusrubbningar: Förändring i motståndet mot passiva rörelser (då pat försöker
slappna av).
 Ataxi: Koordinationsstörning.
 Dyskinesi och ofrivilliga rörelser
Monosynaptisk reflexbana: Intakt reflexbåge består av (1) receptorer i form av muskelspolar med
afferent nerv till ryggmärgen, (2) synaps i ryggmärgen till motoriska framhornscellen, (3) efferent nerv
till muskeln samt (4) neuromuskulär förbindelse. Vid skada på komponent av reflexbågen försvagas
eller bortfaller reflexen. Om skada på nedåtstigande bansystem ovan reflexbågen förstärks reflexen.
Babinskis tecken: Viktigast av de kutana reflexerna. Patologisk företeelse som innebär frikoppling av
en normalt inhiberad primitiv reflex (desinhibitionsfenomen). Reflektorisk extension av stortån är ett
starkt indicium på övre motorneuronskada.
Perifer neurogen pares: Distal svaghet och atrofi.
Myogen pares: Proximal svaghet.
Nedre motorneuronskada döljer effekter av en samtidig övre motorneuronskada.
Övre motorneuronskada
Nedre motorneuronskada
Myogen skada
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Muskeltonusrubbningar:
 Spasticitet: Ökat tonus. Hastighetsberoende. Armens flexorer och benets extensorer
(muskulatur som verkar mot tyngdkraften). Spasmer i benen innebär en kraftig flexion av
benet och uppkommer vid hudstimulering i benet eller foten. Ses vid skada på kortikospinala
banor (pyramidbanan). Spasticitet vid senstadium efter central skada (hjärna/ryggmärg). Kan
delvis förklaras med ökad impulstrafik i monosynaptiska reflexbanan. Desinhibitionsfenomen.
 Rigiditet: Ökat tonus. Hastighetsoberoende, lika uttalad i flexorer/extensorer, ex Parkinsons.
Genes oklar.
 Paratoni: Ökat tonus. Ses som volontärt motstånd vid ex påklädning, ex demens.
 Dystoni: Förhöjt tonus + ofrivilliga rörelser och felställningar, ex tortikollis, skrivkramp.
 Myotoni: Oförmåga att snabbt relaxera muskulaturen efter kontraktion, vid vissa muskelsjd.
Spasticitet: Motorisk rubbning karakteriserad av hastighetsberoende ökning i tonisk sträckreflex med
förstärkta senreflexer orsakade av hyperexcitabilitet av sträckreflexer som en komponent i det övre
motorneuronsyndromet (= skada på hjärna/ryggmärg). Spasticitet och klonus, bortfallen hämning av
monosynaptisk sträckreflex.
Spasticitetsökande: Inf (UVI), smärta, interferoner, vissa nya selektiva 5-HT-återupptagshämmare.
Beh-mål: Minska muskeltonus och öka rörelseomfånget i extremiteten. Minska smärta som
uppkommer med spasticiteten. Minska spasmfrekvensen, förhindra kontrakturer. Förbättrad
livskvalitet.
Beh: Sjukgymnastik, GABA-agonist (Baklofen), diazepam (Stesolid) till natten, botulinumtoxin
(enstaka muskler), baklofenpump (intratekal infusion).
Neurogen blåsrubbning: Cerebralt ohämmad blåsa. Oförmåga att kissa viljemässigt. Ickeviljemässigt styrda sammandragningar av blåsan. Urinblåsa och sfinkter samordnade. Spinal

reflexblåsa. Skada ovan spinala miktionscentrum. Blåssammandragningar och sluten sfinkter.
Trängningar. Icke-viljemässiga sammandragning av blåsan. Resurin.
Autonom blåsa (nedre motorneuronskada): Förlust av reflexbåge. Ej kissnödig. Överfylld blåsa
som ”svämmar över”. RIK är gyllene standardbeh. Detrusitol (obs! kolla att pat kan kissa).
Botoxinstallation i blåsan (alltid med RIK).
Cerebellum: Det cerebellära systemet koordinerar  harmoniskt rörelsemönster.
Ataxi: Koordinationsstörning.
 Skada i bansystemen från cerebellum till/från storhjärnan. Ex: Stroke i storhjärnan.
 Cerebellär skada. Ex: Stroke.
 Skadad proprioception: Sensorisk ataxi som kan kompenseras med synen (blir därför mer
uttalad i mörker). Ex: Baksträngsskada i ryggmärgen.
Extremitetsataxi  intentionstremor pga att den cerebellära korrektion av en rörelse blir alltför grov
 överkompensation i motsatt riktning. Minskar då man närmar sig målet.
Dysmetri: Oförmåga att avväga avståndet till rörelsens mål  felpekning och karakteristisk
uppbromsning då rörelsen närmar sig målet. Kan uppstå parallellt som extremitetsataxi. Ses som
intentionstremor vid finger-näsprov och häl-knäprov.
Symtombilder: Ataxi på samma sida som lesionen!
Lesioner nära mittlinjen (vermis)  Ostadighet i bålen (bålataxi), ostadig gång, störning i
balanssystemet med ögonmotorikrubbningar, yrsel och illamående.
Hyperkinesier – ofrivilliga rörelser: Anses bero på desinhibition (bortfall av ett normalt inhiberande
inflytande på automatiserade motoriska program). Oftast sitter störningen i basala ganglierna.
 Korea: Överrörelser med snabba sträckrörelser i fingrar, muntrutningar, mm. Ex: Huntingtons.
 Tiks: Snabba, lokaliserade hyperkinesier (grimaser, blinkningar, harklingar). Ofta
tvångsmässiga rörelser som pat viljemässigt kan undertrycka under en kort stund.
Ex: Gilles de la Tourettes syndrom.
 Myoklonier: Samlingsnamn för snabba, avgränsade, ofrivilliga muskelryckningar.
Ex: Metabol encefalopati, juvenil myoklonisk ep, Creutzfeldt-Jakobs sjd.
 Tremor: Skakningar, darrningar. Vanligaste formen av ofrivillig rörelse.
Tremor
Vilotremor
Postural tremor
Intentionstremor

Uppträdande
I vila; dämpas vid aktivering
Ej i vila; kommer vid statisk aktivering (framsträckt hand)
Ej i vila; kommer vid dynamisk aktivering

Förekommer vid
Parkinson
Essentiell tremor, fysiologisk tremor, tyreotoxikos
Ataxi (rörelse mot ett mål)

Asterixis/”flapping tremor”: Plötsliga tonusförluster i händerna då de hålls framsträckta, syns främst
vid dorsalflexion. Ses ffa vid metabol cerebral störning, ex leverencefalopati eller njursvikt.
Sensoriska system: Dorsalrotsganglier.
Baksträngarna: Omkoppling i övre halsryggmärgen till neuron. Vibrationssinne, ledkinestesi (info
från muskelspolar och senorgan) och diskriminativ beröring (förmåga att separera två hudberöringar
som ligger nära i tid och rum). Vissa neuron korsar efter omkoppling på vägen till talamus, vissa går
ipsilateralt till hjärnan. Grova neuron. Skada på baksträngsbana ger således ipsilateralt
funktionsbortfall kaudalt om lesionen samt sensorisk ataxi med dåligt koordinerade rörelser.
Sidosträngarna: Omkoppling på ryggmärgsnivå till neuron. Smärta, temp (värme/kyla). Korsar
segmentellt. Tunna neuron. Skada på sidosträng ger kontralateralt funktionsbortfall kaudalt om skadan
med start 1-2 segment nedanför lesionen.
Vid ensidig skada kvarstår förmågan att känna ytlig (diskriminativ beröring) men förmågan att känna
klåda, kittling och sensuell beröring försvinner kontralateralt.
Dermatom: De hudområden som innerveras av en spinalnerv.
 C6: Tumme
 C7: Långfinger
 C8: Lillfinger
 Th4: Mamill
 Th10: Navel






L1: Ljumske
L4: Mediala malleolen
L5: Mitt på fotrygg/stortå
S1: Lilltå + häl lateralt

Känselstörningssymtom:
 Domning: Känselnedsättning (bortfall). För pat kan det betyda obehagskänsla som ej kan
definieras bättre.
 Parestesi: Myrkrypningar (retning). Brännande sensation.
 Smärta: Oftast nociceptiv, dvs fysiologisk och normal ur nervsystemets synvinkel.
Nervsystemets uppgift är att varna för hotande vävnadsskada. Neuropatisk smärta orsakas av
lesion i CNS eller PNS.
o Neuralgi: Smärta inom perifer nervs utbredningsområde ex trigeminusneuralgi.
o Central neuropatisk smärta: Orsakas av lesion i CNS, ex MS, stroke.
o Smärta utan känd orsak: Kronisk smärta.
o Psykogen smärta: Smärta som symtom vid psykiatrisk sjd, ex depression med
somatisering.
Känselstörningar:
 Komplett hemianestesi (talamusinfarkt)
 Korsad känselnedsättning (skada i nedre hjärnstammen, Wallenbergs)
 Tvärsnittslesion (myelit, trauma)
 Brown-Sequard (lesion i sidosträng, smärta/temp kontralateralt, spastisk pares ipsilateralt)
 Dissocierad känselnedsättning (skada centralt i ryggmärgen såsom syringomyeli, korsande
fibrer smärt/temp nedsatt, övrig känsel ua)
 Ridbyxeanestsi (sakrala nervrötter, diskbråck)
 Rotskada (följer ett dermatom)
 Perifer nervskada (skada på enskild nerv)
 Polyneuropati (börjar distalt)
3 diagnoser att ha i minnet:
 Restless legs (RLS): Prevalens 5%.
 Polyneuropati: Prevalens 1 på 1000. ”Som att gå på kuddar”.
 Karpaltunnel: Incidens: 1 på 1000.
Kranialnerver:
Kranialnerv 0? Nervus terminalis, feromoner. Finns hos djur, omdebatterat hos människa.
N optikus (II):
 Prekiasmal lesion: Monookulär synnedsättning eller blindhet = amaurosis, ex optikusneurit
vid MS, TIA-attack.
 Kiasmalesion: Bitemp hemianopsi, ex hypofystumör.
 Retrokiasmal lesion: Homonym synfältsdefekt, ex a cerebri mediainfarkt.
Papillödem: Staspapill ses vid intrakraniell tryckstegring (ICP-stegring).
Ögonmotorikstörningar kan vara av 2 olika slag:
 Pares i ögonmuskelnerv (det angripna ögat följer inte med då blicken flyttas, ger diplopi)
 Supranukleär skada (pat kan ej rikta blicken i en viss riktning = blickpares, ej diplopi)
Pares i ögonmuskelnerv kan drabba kranialnerv III, IV eller VI:
 III: M obliqus inf, m rektus sup, m rektus med, m rektus inf. Vid skada är ögat stängt,
abducerat och nedåtriktat. Pupillen är vid (mydriasis). Ex: Nervinfarkt, aneurysm på a
comminicans post, förhöjt ICP.
 IV: M obliqus sup, tittar nedåt utåt. Vid skada ses oförmåga att sänka det adducerade ögat.
Ovanligt.



VI: M rektus lat, abduktion. Vid skada ses oförmåga att abducera ögat. Ex: Mononeuropati
vid diabetes.
Pupillreaktion: N optikus leder in signal till hjärnstammen. Reflexbåge till de parasympatiska
fibrerna i n okulomotorius.
 Pupillen drar ihop sig (mios).
 Sympatiska nerver från gränssträngen (ej kranialnerver) signalerar dilation av pupill
(mydriasis).
Anisokori: Olikstora pupiller. Kan vara normalt. Kan vara uttryck för sympatikusskada (mios) eller
parasympatikusskada (mydriasis).
Horners syndrom: Partiell ptos, mios och upphävd svettfunktion ipsilateralt i ansiktet. Kan vara
skada i hjärnstammen, apikal lungcancer, karotisdissektion, Hortons HV.
”Pin-point pupils”: Mkt små pupiller bilateralt. Kan vara hjärnstamsskada eller opioidintox.
Blickpareser kan vara supranukleära (ovan kranialnervens utgång, centralt) eller internukleära.
Två olika skadenivåer som båda ger blickpares åt vänster. Supranukleär skada kan även ge
blickdeviation åt höger (deviation konjugée). Internukleär oftalmoplegi talar för MS. Hö hjärnhalva
styr blick åt vä.
Trigeminusneuralgi (V): Mkt smärtsam. Kommer ffa i attacker, vid stress.
Facialispares (VII) kan vara central eller perifer:
 Perifer: Mungipa hänger, kan ej rynka pannan eller sluta ögat, ex Bells pares. Total.
 Central: Mungipa hänger, men KAN rynka pannan och sluta ögat, ex stroke.
Yrsel: Vanlig orsak till besök på akuten. Stroke diagnostiseras hos <1% av pat som söker akut med
yrsel som enda symtom. Viktigt att skilja på central eller perifer yrsel.
Viktiga diagnoser: Lägesyrsel (BPPV), vestibularisneurit (VIII) och cerebellär infarkt.
 Pat med akut rotatorisk yrsel, spontannystagmus och normalt vestibulärt impulstest har en
central lesion tills motsatsen är bevisad.
 Normal DT-skalle utesluter inte akuta ischemiska skador i bakre skallgropen. Om möjligt görs
MR-hjärna.
 I fall där öron friar från perifer genes och pat har kardiovaskulära riskfaktorer bör man vara
frikostig med inläggning på neurologavd.
HINTS: Head Impulse Nystagmus Test of Skew.
Hjärnan har 4 lober med olika funktioner: Frontallob (omdöme, association, motorik), parietallob
(sensorik), temporallob (minne, hörsel), occipitallob (syn).
 Höger hjärnhalva: Icke-verbal, musikalisk, holistisk, geometrisk, spatial.
 Vänster hjärnhalva: Verbal, analytisk, aritmetisk, ”datorliknande”.
Störningar av högre funktioner vid skada i storhjärnan:
 Demens: Permanent reduktion av flertalet högre funktioner.
 Konfusion: Reversibel störning av flertalet högre funktioner, kan vara uttalad.
Minnesförmågan består av olika delfunktioner:
 Episodiskt minne: Personliga erfarenheter bundna till tid och rum (semestern, bröllopet).
Var? Hippocampus, basala frontalloberna. Skadas vid demens.
 Semantiskt minne: Allmänna kunskaper (Sveriges huvudstad, statsminister). Robust och
långlivat. Var? Temporalloberna. Skadas vid demens.
 Procedurminnet: Praktiska förmågor (köra bil, knyta skorna). Var? Supplementära motoriska
områden, basala ganglier och cerebellum. Robust och motståndskraftigt mot
funktionsstörningar. Kan skadas vid demens.
 Arbetsminnet: Förmåga till uppmärksamhet och omedelbar inprägling (tillfälligt memorera
ett telefonnummer, kartbild). Var? Spritt i hjärnan. Skadas vid demens.
Transitorisk global amnesi (TGA): Övergående minnesstörning med starkt nedsatt
inpräglingsförmåga. Duration: Några timmar. Pat ter sig förvirrad. Uppträder ofta spontant. Viker av
spontant. Genes okänd, tros bero på cirkulationsstörning i temporalloberna. Ej TIA-attack. Ej
återkommande.

Orientering: Undergrupperas till tid, rum och person.
Desorientering: Akut vid konfusion, successiv vid demens. Först uppstår desorientering till tid,
därefter rum och sist person.
Afasi: Oförmåga att förstå eller uttrycka sig i tal och skrift. Vä hjärnhalva är dominant hos de flesta,
dvs styr verbal förmåga.
Apraxi: Oförmåga att utföra komplexa inlärda handlingar trots att motoriska, sensoriska eller
ataktiska rubbningar ej föreligger. Klarar ej borsta tänderna, knäppa skjortknappar. Ex: Alzheimers.
Neglekt: Nedsatt varseblivning av ena sidan av egna kroppen och/eller omgivningen. Höger
hjärnhalva, parietalloben. Ex: Stroke.
Störd rumsuppfattning: Saknar förmåga att identifiera former eller hitta i lokalerna. Höger
hjärnhalva, parietalloben. Ex: Stroke.
Motorisk/Brocas/Expressiv afasi: Lesion i Brocas area. Reduktion av spontant tal, kan ha bibehållen
språk- och läsförståelse.
Sensorisk/Wernickes/Impressiv afasi: Lesion i Wernickes area nära hörselkortex i temporalloben.
Flytande tal utan innehåll (pratar Gallimatias), har nedsatt talförståelse.
Konduktionsafasi: Lesion i fascikulus arkuatus som förbinder Wernickes och Brocas områden. Kan
förstå tal men ej styra innehållet i egna talet, ex upprepa ord.
Primära motorcortex: Med ansiktsmotoriken och vokaliseringen, nära Brocas area.
Primära hörselcortex.
Formatio retikularis: Lokaliserad centralt i hjärnstammen. Spelar stor roll för vakenhet och
uppmärksamhet. Filtrerar bort inkommande, ”ointressant” information från kroppens sinnesorgan.
Medvetandegradsrubbningar: Ses vid utbredd påverkan på storhjärnshemisfärerna eller genom
direkt eller sekundär störning av formatio retikularis. Påverkan kan vara en strukturell lesion i hjärnan
eller en följd av toxisk/metabol störning. En toxisk/metabol skada kan vara reversibel eller i sin tur ge
upphov till strukturell skada.
Gradering av medvetanderubbning:
 Vakenhet: Formatio retikularis är aktivt. Kognitivt innehåll i vakenheten sitter i cerebrala
kortex.
 Somnolens: Om pat lämnas sjunker pat ner i ett sömnliknande tillstånd, men är lätt att väcka
och ger adekvat kontakt.
 Stupor: Pat ligger med slutna ögon och kan väckas endast med kraftig och ihållande yttre
stimulering.
 Koma: Pat är medvetslös och kan inte väckas med några stimuli men kan göra
avvärjningsrörelser vid smärtstimulering. Icke-sovande förlust av medvetande av längre
duration. GCS 3-4.
o Orsak till koma: Metabol/diffus påverkan 68%, intrakraniell orsak 31%, psykiskt 1%.
o Strukturell hjärnskada – pupillasymmetri och bortfall av ljusreflex: Intracerebralt
hematom, subduralhematom, cerebral infarkt/hjärnstamsinfarkt, tumör, abscess. Leta
efter fokala tecken = asymmetri.
o Metabol/toxisk cerebral påverkan – bibehållen pupillreaktion: Diabetes mellitus,
njursvikt, leversvikt, S-Na >180 eller <115, förgiftning, postiktal koma. Obs! Pos
Babinski bilat.
o Precuneus och talamus har stor betydelse för medvetandegraden.
GCS: Ögonrörlighet svårbedömd vid skalltrauma med ödem/blödning periorbitalt. Verbal förmåga
omöjligt att bedöma om pat har svalg- eller trakealtub.
RLS: Endast vakenhet, reaktion på tilltal och beröring samt motoriska reaktioner på smärta. Utarbetad
i Sve.
NIHSS: Vakenhetsgrad, orientering, förståelse, ögonmotorik/ögonens ställning, synfält, facialispares,
armpares, benpares, extremitetsataxi, (smärt)sensibilitet, språk, dysartri, sensoriskt neglekt.
Locked-in-syndrom: Lesion i ventrala pons. Motorik och tal utslaget. Ögonrörelser fungerar.
Kognition och vakenhet bevarat.
Hjärnskakning (commotio cerebri): Kortvarig medvetslöshet i direkt anslutning till skalltrauma.

”Benign” form av medvetslöshet. I efterloppet en kort tids (dagar-veckor) HV, yrsel, illamående och
irritabilitet. Enstaka pat (<1%) får kompl (oftast blödning) som kräver kir.
Handläggning: Allmänpåverkade pat läggs in för obs, opåverkade skickas hem (ofta efter DT-skalle).
Första 24h ska pat väckas varje timme.
Förhöjt ICP: Neurokraniet bildar ett slutet rum med en konstant volym. Intrakraniell volym = volym
hjärnvävnad + volym likvor + volym blod. Volymen likvor och blod kan minska något utan att man
märker något. Vid en viss totalvolym kan en ytterligare ökning av en delvolym leda till uttalad ICPstegring. En sådan pat får HV, konfusion och kan snabbt sjunka i medvetande.
Inklämning (herniering): Hjärnvävnaden förskjuts pga allt högre ICP. När hjärnstammen
komprimeras påverkas andning och cirkulation och pat avlider om inte motåtgärder vidtas. Notera
pupillstorlek och ögonmuskelpareser hos pat med sjunkande medvetandegrad. Neurokir intensivvård
är indicerad.
Hjärnstamsutlösta kramper: Ses ibland vid koma och indikerar allvarlig hjärnstamspåverkan.
Prognostiskt dåligt tecken, kan i enstaka fall reverseras (encefalit). Desinhibitionsfenomen, bortfall av
inhibition från högre centra. Yttrar sig som sträckkramper eller opistotonusattacker (huvud, nacke,
rygg böjs bakåt). Kan ses spontant eller utlösas av t.ex. smärtstimulering. Motsvarar GCS 2p i motorik
eller RLS 7.
Hydrocefalus: Rubbat likvorflöde  ökat ICP + hydrocefalus. Foramen Monroi (kolloidcysta, tumör),
akveduktus Sylvii (pinealtumör), foramina Lusckae och Magendi (tumör i bakre skallgropen).
Hjärnödem: Ökad mängd vätska intra- eller extracellulärt. Skilj på:
 Cytotoxiskt ödem: Intracellulärt i neuron och gliaceller vid hjärninfarkt eller trauma, ingen
effekt av kortikosteroider.
 Vasogent ödem: Uppstår vid skada på blodhjärnbarriären varvid protein och vätska förflyttas
från blodbanan till interstitialrummet, vid t.ex. hjärntumörer, metastaser, svarar på beh med
kortikosteroider (blodhjärnbarriären stängs).
Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)/Pseudotumor cerebri: Ökat ICP utan hydrocefalus
eller expansivitet. Symtom med HV, ev illamående och kräkningar. Papillödem men inga
fokalneurologiska symtom. DT-skalle ofta normal, ev komprimerat ventrikelsystem. LP visar förhöjt
tryck (>25 cmH 2 O), med normalt innehåll i likvor. Pat riskerar bestående synnedsättning.
Prognos vid komatösa tillstånd: Beroende på orsaken till koma. Flertalet är reversibla, helt eller
delvis. Ibland återkommer sömn-vakenhet, hjärnstamsreflexer och spinala reflexer men ingen volontär
motorik och kontakt med omvärlden saknas. Pat har hamnat i ett vegetativt tillstånd/apalliskt syndrom.
Dålig prognos men pat kan leva flera år.
Total hjärninfarkt – ”hjärndöd”: Enligt 2§ lagen om kriterier för bestämmande av människans död
är en människa död när samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar.
Sker då ICP stiger över viss kritisk gräns, BT blir då otillräckligt för att upprätthålla den cerebrala
cirkulationen – hela hjärnan utsätts för total ischemi och infarceras.
Speciella svårigheter vid fastställande av människas död: Hjärnstamspåverkan (blödning bakre
skallgrop), svårt ansiktstrauma, pupillabnormiteter sedan tidigare, toxiska nivåer av lm (sedativa, antiep, TCA, neuromuskulär blockad).
Andningsreglering: Ventilationen är en neurogen funktion. Nedre motorneuron (n frenikus C3-C5
och interkostalnerverna). Centralnervös styrning på 2 nivåer gör att man kan andas med automatik
men delvis under hjärnans inflytande; 1. Kemiskt andningscentrum i hjärnstammen, 2. Supratentoriell
innervation. Man kan tala, sjunga, skratta, hosta, blåsa och hyperventilera under viljans inflytande.
Man kan också hålla andan, men när pCO 2 blir för högt tar det kemiska andningscentrat över.

---------------------------------------------------3. Dödskriterier---------------------------------------------------Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död; den 31 maj 2005.
1 kap. Tillämpningsområde:
1§ Dessa föreskrifter skall tillämpas vid fastställande av en människas död enligt lagen (1987:269) om kriterier för
bestämmande av människans död. Föreskrifterna omfattar inte fortsatta medicinska insatser efter det att döden fastställts
enligt 2a§ ovanstående lag. Bestämmelser om detta finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:11) om fortsatta
medicinska insatser efter en människans död samt om donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska.
2 kap. Fastställande av dödsfall
1§ Enligt 1§ lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död är en människa död när samtliga funktioner
totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar, dvs total hjärninfarkt.
2§ En människas död ska fastställas mha indirekta eller direkta kriterier. Fastställandet ska göras av leg läkare eller de som
har ett ssk förordnande att utöva läkaryrket enl 3 kap. 4§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område. Uppgiften får ej delegeras eller på annat sätt överlåtas.
3§ När en människas död har fastställts ska alla pågående medicinska åtgärder snarast avbrytas. Undantag från detta krav
anges i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:11) om fortsatta medicinska insatser efter en människas död samt om
donationsansvarig läkare och kontaktansvarig SSK.
4§ Åtgärder som vidtas i samband med fastställande av ett dödsfall ska dokumenteras i patjournalen.
5§ Om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning, ska dödsfallet
snarast möjligt anmälas till närmaste polismyndighet. Närmare bestämmelser om detta finns i begravningslagen,
begravningsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
3 kap. Indirekta kriterier
1§ Fastställande av en människas död mha indirekta kriterier ska göras genom en klinisk undersökning. Kriterierna är
kännetecken som visar på varaktiga hjärt- och andningsstillestånd som har lett till total hjärninfarkt.
2§ Vid den kliniska undersökningen ska samtliga dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:
1. ingen palpabel puls,
2. inga hörbara hjärtljud vid auskultation,
3. ingen spontanandning, och
4. ljusstela, oftast vida, pupiller.
3§ Vid den kliniska undersökningen av en människa med konstaterad eller misstänkt förgiftning eller ett nyfött barn ska
observationstiden efter avslutad livsuppehållande beh vara minst 20 min för att dödsfallet ska kunna fastställas.
Undersökningen ska under observationstiden kompletteras med EKG-registrering.
4§ För att kunna fastställa dödsfallet enligt 2§ på en nedkyld människa ska den centrala kroppstemperaturen vara minst 33
grader Celsius. Dödsfallet får fastställas enl 2§ även om kroppstemperaturen är <33 grader Celsius, om:
1. det trots uppvärmningsförsök inte går att uppnå en central kroppstemperatur på minst 33 grader Celsius, eller
2. det finns andra uppenbara dödstecken.
Undersökningen ska kompletteras med EKG-registrering.
5§ Fastställande av ett dödsfall ska göras skyndsamt. Tidpunkten för dödens inträde får bestämmas med ledning av uppgifter
från vårdpersonal, anhöriga eller andra personer med kännedom om de aktuella omständigheterna.
6§ En läkare får fastställa att döden har inträtt utan att personlighen ha gjort den kliniska undersökningen, om:
1. dödsfallet är förväntat pga sjd eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad begränsad överlevnad, eller
2. kroppen uppvisar uppenbara dödstecken i form av förändringar som inte är förenliga med fortsatt liv.
Förutsättningarna för att läkaren inte ska behöva göra undersökningen är att:
1. en legitimerad SSK har gjort denna undersökning och meddelat läkaren resultatet, och
2. läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.
4 kap. Direkta kriterier
1§ Vid misstanke om total hjärninfarkt, oavsett orsak, ska, under pågående respiratorbeh, dödsfallet fastställas mha av
direkta kriterier. Kriterierna är kännetecken som visar total hjärninfarkt. Fastställande av ett dödsfall mha direkta kriterier ska
göras genom minst 2 kliniska neurologiska undersökningar.
2§ Vid en klinisk neurologisk undersökning ska samtliga dessa direkta kriterier vara uppfyllda:
1. medvetslöshet utan reaktion på tilltal, beröring eller smärta inom kranialnervsinnerverat område (spinala reflexer kan
finnas),
2. avsaknad av spontana ögonrörelser eller rörelser i käkar, ansikte, tunga eller svalg,
3. ljusstela, oftast vida, pupiller,
4. bortfall av korneal-, blink- och svalgreflexer samt reflektoriska ögonrörelser vid huvudvridning (doll’s-eye-movements),
5. ingen påverkan på hjärtrytmen vid tryck på ögonbulb eller vid massage av sinus karotikus, och
6. ingen spontanandning.
När punkterna 1-6 är uppfyllda ska ett apnétest göras vid varje klinisk neurologisk undersökning för att verifiera upphävd
spontanandning. Om samtliga direkta kriterier är uppfyllda vid den första undersökningen, ska den upprepas efter tidigast 2h.
För att kunna fastställa ett dödsfall ska samtliga kriterier vara uppfyllda vid båda undersökningarna. Undersökningarna får
göras av samma läkare.
3§ En läkare som ska fastställa ett dödsfall mha direkta kriterier ska vara:
1. specialistkompetent, och
2. väl förtrogen med klinisk neurologisk diagnostik med avseende på lm-effekter och intensivvårdsåtgärder.

4§ De genomförda kliniska neurologiska undersökningarna ska bekräftas med en konventionell angiografiundersökning med
kateterteknik av hjärnans blodkärl för att döden ska kunna fastställas, om:
1. pats hjärnfunktioner är metaboliskt eller farmakologiskt påverkade,
2. pat har en lägre central kroppstemperatur än 33 grader Celsius, eller
3. pat har en misstänkt total hjärninfarkt av oklar orsak.
5§ En läkare som ska genomföra angiografiundersökningen ska vara:
1. specialistkompetent, och
2. väl förtrogen med klinisk radiologisk diagnostik.
Allmänna råd: Vid fastställande av en människas död mha direkta kriterier bör protokollet SoSB 76000 användas (bilagan).
Apnétest:
1. Samtliga åtgärder som görs vid apnétesterna och tidpunkterna för dessa ska dokumenteras i patjournalen.
2. Ställ in ventilationen så att PaCO 2 blir nära 5,3 kPa.
3. Ventilera med 100% medicinsk oxygen under minst 5 min.
4. Notera tiden när ventilatorn stängs av.
5. Fastställ PaCO 2 -värdet med en blodgasanalys i direkt anslutning till att ventilatorn stängs av. Vid problem med
syresättningen kan medicinsk oxygen tillföras i en kateter i trakealtuben.
6. Observera om pat visar tecken på andningsrörelser.
7. Om pat inte visar tecken på att återfå sin egen andning inom 10 min innebär detta att spontanandningen helt har upphört.
Förutsättningen är att PaCO 2 under denna tid stigit med minst 2,7 kPa. Detta ska verifieras med en blodgasanalys.
Obs att pat med ett habituellt förhöjt PaCO 2 eller där en lungdysfunktion inte medger en ventilation till ett PaCO 2 nära 5,3
kPa måste undersökas med aortokraniell angiografi för att diagnosen total hjärninfarkt ska kunna ställas.
Angiografi: Cerebral angiografi utförs som en aortokraniell angiografi och kontrastinjektion med kateterläge i aorta
descendens. Om blodflödet till hjärnan är upphävt, påvisas inte kontrastflöde i hjärnans kärl. Kontrastfyllnad av a carotis
externas grenar fordras för att säkerställa att injektionstekniken är korrekt, och att den upphävda hjärncirkulationen inte beror
på allmän cirkulationskollaps. Om något kontrastmedelsflöde inte påvisas i hjärnans kärl, ska en andra injektion göras på
samma sätt som den första, men tidigast efter 30 min. Iakttagelsen att hjärnan under så lång tid saknar blodflöde ger ett säkert
underlag för bedömningen oavsett orsaken till bortfallet av hjärnfunktionerna. Resultatet redovisas i ett skriftligt och signerat
utlåtande som snarast läggs till patjournalen.

---------------------------------------4. Neurofysiologiska undersökningar------------------------------------Hjärnan: Elektroencefalografi (EEG), cerebrala reaktionspotentialer (VEP, BAEP, SEP), kortikal
stimulering.
Ryggmärgen: Somatosensoriska cerebrala reaktionspotentialer (SEP).
Perifera nerver – muskler: Elektromyografi (EMG), elektroneurografi (ENeG), kvantitativ
sensibilitetsmätning (vibrametri, termotest).
Autonoma nerver: Parasympatiska nerver (R-R-variation), sympatiska nerver (GSR/SSR).
1. EEG (Elektroencefalografi): Visar funktionsrubbningar i hjärnbarken och hjärnstammen, men ej
orsak. EEG-aktivitet alstras i hjärnbarken. Summerade postsynaptiska potentialer från pyramidceller +
dendriter, dvs retbarhet i kortikala neuron (beror på nervcellsmetabolism). Vaskulära lesioner och
tumörer kan ge förändringar. Analysera EEG-kurvan med avseende på frekvens, amplitud, vågform,
spatial och temporal distribution.
Frekvensspektrum: Delta <4 Hz, teta 4-8 Hz, alfa 8-13 Hz, beta >13 Hz. Ju långsammare frekvens,
desto sämre funktion. 21 elektroder. Viloregistrering 20 min, hyperventilation 3 min, fotostimulering 4
min, totalt 1h.
Hos vuxna dominerar postcentralt alfarytm av 20-100 mikroV amplitud; blockeras vid ögonöppning
och skärpt uppmärksamhet. Centralt (motoriskt) ses betaaktivitet (20Hz) av låg amplitud.
Hemisfärernas främre delar inslag av tetaaktivitet. Hos unga friska förekommer avvikelser i 5-15%.
Epilepsi: Epileptiform aktivitet (spikes, sharp waves, spike-wave-komplex) förekommer interiktalt.
 Vid partiell ep lokaliserad till den region varifrån anfallen utgår.
 Vid generaliserad ep uppträder urladdningar inom samtliga regioner, ofta samtidigt på bägge
sidor.
 Iktalt ses vid enkla partiella anfall en betarytm inom aktuellt område.
 Vid komplexa partiella anfall uppkommer antingen repetitiva sharp waves temporalt eller
generell långsam rytmisk aktivitet (vanligare).
 Absensanfall karakteriseras av episoder med 3 Hz spike-waves







Tonisk-kloniska anfall inleds av en rytmisk aktivitet med sjunkande frekvens (toniskt) följt av
repetitiva spike-urladdningar motsv klonisk fas.
Fotostimulering kan framkalla generella spike-waves (fotokonvulsivt svar) eller
ögonlocksmyoklonier (fotomyoklont svar; ej epileptiformt).
Hyperventilation samt sömnregistrering efter 1 dygns sömndeprivering är värdefulla
aktiveringsmetoder.
Hos pat med ep finns specifika ep-förändringar hos 50% vid engångsundersökning, men
chansen ökar upp till 90% vid upprepade undersökningar.
Ep-aktivitet kan finnas utan klinisk ep.

Organiska hjärnsjd:
 Kortikal process lokalt  långsam aktivitet.
 Akuta skador ger större förändringar än långsamma processer.
 En malign tumör påverkar mer än en benign.
 Trombos kan ge mindre förändring än blödning/emboli.
 Subkortikala processer  Bilat lågfrekv rytm.
 Tumörer i pons och medulla oblongata ger oftast inga förändringar.
 Hemisfärtumör eller vaskulär lesion  lokaliserade ”fokala” förändringar.
 Vid encefaliter  utbredd långsam aktivitet.
 Skallskador  lokala/generella förändringar.
 Karakteristiska repetitiva urladdningar vid Creutzfeldt-Jakobs sjd, subakut skleroserande
panencefalit, akut herpes simplexencefalit (HSVE).
Aktiveringsmetoder vid EEG:
 Hyperventilation: Ökar hjärnans retbarhet  provocerar epileptiform EEG-aktivitet, kan
framkalla asymmetrier av EEG vid misstänkt cerebrovaskulär funktionsrubbning.
 Fotostimulering: Kan utlösa epileptiform/annan patologisk aktivitet.
 Sömnregistrering: Epileptiforma förändringar, kan utföras med inducerad sömn eller spontan
sömn efter en natts sömndeprivering.
EEG-indikationer:
 Medvetanderubbningar: Ep, synkopé, narkolepsi, koma.
 Fokala intrakraniella lesioner: Cerebrovaskulära sjd (CVS), fokala encefaliter (herpes
simplex), tumörer.
 Diffusa cerebrala funktionsrubbningar:
o Metaboliska: Hypoxi, hypoglykemi, lever/njurinsuff, elrubbning.
o Infl: Encefalit, meningit.
o Degenerativa: Cerebrovaskulära skador, Alzheimers, Creutzfeldt-Jakobs sjd.
o Traumatiska
o Toxiska: Alkohol, farmaka.
 Psykiatriska sjdtillstånd: Psykiska symtom beroende på organisk hjärnskada, anfallssjd,
metabol påverkan (inf, intox), sömnstörningar.
Ind för EEG vid ep:
 Diagnos: Påvisa interiktal epileptiform aktivitet, postiktala förändringar.
 Typ av epileptiska anfall: Partiella, generaliserade. Fastställa lokalisation. Påvisa diffus
funktionsrubbning.
Faktorer av betydelse för förekomst av EEG-förändringar vid ep: Registreringens längd, pats
ålder, anfallstyp, anfallsfrekvens, lm-effekt.
Ind för långtidsregistrering av EEG: Påvisa epileptiform aktivitet vid misstänkt ep. Bedöma om
pats anfall är av epileptisk natur. Bedöma utgångspunkten för anfallsaktivitet vid spontana eller
provocerade partiella anfall. Bedöma om medvetanderubbning eller andra kliniska symtom
förekommer under episoder av misstänkt anfallsaktivitet. Kvantifiera epileptiform aktivitet.

Disposition av EEG-remisser:
 Anamnes: Tidigare sjd (medfödda rubbningar, förlossningsskador, neonatala sjd, trauma,
meningoencefaliter, stroke (vilken sida?)).
 Anfallsanamnes: Debutålder, anfallstyp, anfallsfrekvens, senaste anfall.
 Aktuella neurologiska besvär: Debut, funktionsbortfall, sidoskillnad, osv.
 Neurologiskt status och us-fynd: Avvikande fynd i kliniskt status, resultat av DT/MR, mm.
 Aktuella lm: I 1:ahand antiepileptika, psykofarmaka, sedativa.
 Frågeställning: Så väldefinierad som möjligt. I 1:ahand en klinisk frågeställning som t.ex.
Ep? Encefalit? Encefalopati? TC? I vissa fall kan man ha en EEG-frågeställning som t.ex.
Epileptiform abnormitet? Fokal abnormitet?
 Körkortsutredning ska ssk anges.
 Ssk önskemål: Sömn efter sömndeprivering, telemetri, långtidsregistrering, provokationer.
Ange om pat av något skäl inte ska hyperventilera eller fotostimuleras.
 Tidigare EEG: Vilket år? Vilket sjukhus?
Evoked potentials (EP): Registrering med summationsteknik av de små EEG-förändringar som
uppstår efter retning av ett sinnesorgan. Man kan stimulera synen (Visual Evoked Potential), hörseln
(Auditory EP samt Brainstem Auditory EP) samt perifer nerv (Somatosensory EP). Vid MS ses ffa
förlängda latenser.
Indikationer för cerebrala reaktionspotentialer (evoked potentials):
 Påvisa lesion: När kliniska fynd är osäkra eller saknas (tyst lesion).
 Lokalisera lesion: Ryggmärg, hjärnstam, hjärnbark.
2. ENeG (elektroneurografi): Elstötar över perifera nerver, registrering i muskler och över nerver.
Diagnostiserar nerv- och muskelpatologi. Få kontraindikationer, obehagligt…?
Perifera nerver som rutinmässigt undersöks: Medianus, ulnaris, radialis, peroneus, tibialis, suralis.
 Motorisk neurografi: Stimulering av nerv, registrering från en muskel.
 Sensorisk neurografi: Stimulering av sensorisk nerv och registrering från samma nerv.
Testar funktion i perifera nerver: Ledningshastighet (demyelinisering?), svarsamplitud (axonal
skada?), blockeringar (blockeras av nervsignaler?).
Begränsningar: Mäter grova nervfibrer, men tunna utgör stor del av nerven. Låg hastighet behöver
inte ge symtom. Mäter ute på arm och ben, därför svårt att direkt påvisa påverkan i nervrot.
3. EMG (elektromyografi): Diagnostiserar muskelsjd och perifera nervskador. Registrering av
musklers elektriska aktivitet med en nålelektrod. Bedömning: Spontanaktivitet, aktionspotentialer från
enskilda motoriska enheter, aktivitetsmönstret vid maximal viljemässig aktivering.
Karpaltunnelsyndrom: Ofta domningar i hela handen, även nattetid, pos Phalens test, svaghet i
tumabduktion.
Ulnarisentrapment: I armbågen: Domning i dig IV+V, svaghet i interosseusmuskler.
Polyneuropati: Domningar i händer, underben, fötter (strump- och handskformat); ev smärta i fötter.
Peroneuspares: Svaghet vid dorsalflexion i fotleden, klarar ej hälgång (droppfot). Domning/känselbortfall lateralt på underben. Klarar vrida fotspets medialt (L5 tibialisnerv). Skada vid fibulahuvudet.
Radialispares: Oförmåga att extendera i handled och fingrar (dropphand). Känselpåverkan dorsalt på
handryggen. ”Saturday night palsy”, humerusfraktur.
4. KST (kvantitativ sensibilitetstestning): Vibrations-, värme-, köldstimulering. Testar fintrådiga
nerver (C-, Ab-fibrer). Flera felkällor, patmedverkan! SEP och MEP – görs ibland tsm med ENeG och
EMG. Stimulering med magnetpuls (vakna pat) eller elektriskt (på op).
 SEP (somatosensorisk evoked potential): Centralsensorisk funktion.
 MEP (motorevoked potential): Centralmotorisk funktion.
ENeG och EMG används för diagnostik av patologier i perifera nervsystemet och muskler. KST kan
användas för diagnostik av fintrådsneuropati.

---------------------------------------------------5. Akut neurologi-------------------------------------------------25% av medicinpat är neurologiska. Stroke 30.000/år. Ep-prevalens 60.000. Neurologiska diagnoser
står för >200.000 vårddagar, 40.000 tillfällen/år.
Innan bakjouren kommit: ABCDE (andning, blödning, chock), vitalparametrar (AF, pOx, puls/BT,
temp; medvetandegrad RLS 1-8 eller GCS 3-15); O 2 på mask 10-15L, 2 infarter, dropp.
Är pat ”neurologisk”? Riktat neurologstatus: Tonus, pupillreaktion/ögonrörelser, nackstyvhet,
motorik/sensorik, anamnes.
Är pat medvetslös? 80-90% har metabol störning (droger, lm, diabetes), gradering av medvetslöshet
enligt RLS (reaction level scale).
GCS-sammanfattning: Ögonöppning (4p), motorisk reaktion (6p), svar på tilltal (5p) (medvetslös pat
max 3p, helt vaken pat max 15p).
RLS: 8 kan ibland vara bättre än 7 (definitiv hjärnstamspåverkan) för 8 kan vara total utsläckning av
annan orsak.
Andningsmönster: Cheyne-Stokes andning (vid ökat ICP (vanligt vid SAB), respiratoriskt centrum
stört), hyperventilation, hypoventilation, agonalandning (ytlig, oregelbunden, 3-4/min; om samtidigt
minskad GCS och ökad RLS  snart död).
Vanliga diagnoser som ger medvetslöshet: MIDAS-HUSK: Meningit/sepsis, intox, diabetes,
andningsinsuff, subaraknoidalblödning, herpesencefalit, uremi, status ep, Korsakoff.
Neurologiska diagnoser som ger medvetslöshet: Subarak, status ep (partiellt status ep – inte alltid
kramper), förhöjt ICP (pga expansiv process i CNS), hjärninfarkt endast i undantagsfall
(basilaristopptrombos (locked-in när de vaknar till)).
Status ep (SE): Generella tonisk-kloniska anfall (GTK): 50% med symtomatiska SE-anfall är
nydebuterade, ingen tidigare känd ep. Risk för bestående hjärnskada. Mortaliteten 10-20% beroende
på pats grundsjd (stroke, tumör, encefalit). Rörigt EEG  Status ep.
Kompl: Hypoxi, hypotension, acidos, hjärnödem. Långvarig anfallsaktivitet  Systemeffekter vid
GTKA  Metabola effekter, nedsatt respiration, pH, hypertermi, cirkulationspåverkan, mm.
Definition: Anfall som varat >30 min, eller pat med intermittenta anfall som inte återfår medvetandet
mellan anfallen. I praktiken handhar man pat med anfall >5 min som GTK-SE.
GTK-utred: Blodstatus, diff, el-leverstatus, p-glukos, koncentrationsbestämning i förekommande fall
(obs! innan beh ges), temp, ev blodgas, misstanke på CNS-inf  LP/DT, ev EEG-övervakning,
vittnesbeskrivning (ambulanspersonal, anhöriga, vårdpersonal, mm).
Akut beh SE/GTK-anfall:
 Diazepam (Stesolid Novum 5mg/ml) iv 5 mg/min, (maxdos 40 mg) (dur 15-30 min). Ta i
rejält! Om för mkt  andningsstopp  intub.
 Lorazepam (Ativan) iv 2-4 mg (maxdos 0,1 mg/kg) (duration 4-14h).
 Fosfenytoin (Pro-Epanutin) 20 mg FE/kg. 75kg vuxen = 1500mg iv.
Om man ej får effekt: Om GTK-anfallet ej bryts <20 min efter Pro-Epanutin  Antestesijour
kontaktas, inläggning IVA, EEG-övervakning, nedsövning (ej för djupt, väck efter 1-2d).
Subaraknoidalblödning (SAB/SAH): Akut åskknallshuvudvärk. Kan ha haft/har varningsblödning.
Når maximum <1 min. Kräkning 50%. Nackstyvhet (debuterar efter 3-12h). Ofta normalt
neurologstatus. Påverkat AT. Traumatisk eller ”spontan” pga aneurysmruptur (75-80%), arteriovenösa
missbildningar (AVM) (4-5%), arteriter, tumör, karotis/vertebralisdissektion, oklar genes. Högst
incidens 55-60åå, 20% mellan 15-45åå. 30% debuterar i sömnen. 50% varningssymtom (warning leak).
30-dagarsmortaliteten: 46%. 15-30% dör vid insjuknandet.
Utredning: Anamnes, DT om positiv: DT-angiografi, konventionell angiografi. OBS! BAS-test,
blödningsprover ska tas tidigt vid misstanke på SAB.
Diagnostik:
 DT diagnostiserar >95% <48h (>99-100% <6h).
 LP (om DT neg och klinisk misstanke): Xantokromi efter 6-12h, spektrofotometri (415nm
OxyHb, 455 nm bilirubin).
Remiss till neurokir: Om DT pos och/eller LP pos. Skyndsamt handläggande och intervention är
livräddande. 15-20% reblödningsrisk <14d. 50% reblödningsrisk <6 mån.

Akut neurologi på icke-medvetslös pat: Anamnes kan tas av pat! >80% av diagnoser ställs via
noggrann anamnes.
Stroke:
 Hjärninfarkt 85%: Kardiell emboli, storkärlssjd, lakunär infarkt, okänd etiologi 20-25%
 Hjärnblödning 15%.
Diagnos: Pareser (motorik), sensibilitet, deviation konjugée, neglekt, afasi, pos Babinski, NIHSS.
Akuten: Skyndsam handläggning. EKG, blodstatus, leverstatus, elstatus, PK/INR/APTT, CRP, SR,
CKMB, troponin I. ”Akuta strokeprover”.
Handläggning: Om man bedömer att det är en stroke och definitivt insjuknande <4,5h: ”Strokelarm”,
urakut DT, SSK förbereder vaksalsplats och trombolys. Negera kontraindikationer mot trombolys,
under pågående DT diskussion med bakjour. Ej trombolys om >4,5h.
Beroende på faciliteter: På KS finns dygnetruntemboliserings/interventionistjour. Om NIHSS >7-8p,
(samt om afasi) tillkallas interventionistjour, trombektomi, intraarteriell trombolys.
Inläggning: Tydlig ordergivning till avd. Kontroller: Hur ofta? Vilka parametrar? När ska SSK
kontakta jouren? Fri mobilisering? Svalgfunktion? Blåsskanna?
Transitorisk ischemisk attack (TIA): Läggs in akut. ASA 75 mg + Dipyridamol (Persantin) ELLER
Klopidogrel 75 mg (Plavix). Halskärlsdoppler, ABCD2. DT-angio vb. Vid symtomatisk stenos >70%
ställningstagande till endarterektomi! Op inom 2v.
Huvudvärk (HV):
 Akut HV: SAB, temporalisarterit (TA), sinustrombos, meningit/herpesencefalit.
 Icke-akut HV: Spännings-HV + migrän (90% tsm), Hortons HV, trigeminusneuralgi,
orgasm/ansträngningsutlöst HV.
Temporalisarterit (TA): Palpömhet temporalt. Ibland förtjockad a temporalis, a occipitalis. SR-,
CRP-, LPK-stegring. Vid kraftig misstanke på TA initiera beh akut. Prednisolon 40-60mg/dagligen,
ibland adekvat med 0,5-1g iv i 3-7d. Inläggning, biopsi. Risker obeh: Blindhet, aortaengagemang,
intra/extrakraniella kärl  infarkt.
Sinustrombos: Svårställd diagnos, ska alltid finnas med som diff!
 Idiopatisk (20-30%)
 Aseptisk (80-90%): Koagulationsrubbning – p-piller, graviditet, PCV, infl tarmsjd,
dehydrering, malignitet, APCr.
 Septisk (10-20%): Inf bihålor, öron, hud, meninger, sepsis.
Klinik: Varierande debut (<2d (30%), dagar-månad (50%)), symtom kan vara diskreta, HV, ibland
fokalneurologi (kramper, staspapill, medvetandesänkning).
Utred: DT-angio. Koagulationsprover, inf-prover. LP om meningitmisstanke.
Handlägg: Inläggning med övervakning (ABC), beh ev inf.
 Vaken och opåverkad pat: Ge Heparin + Waran.
 Medvetandepåverkad pat/progress: Trombolys, kontakta interventionistjour, IVA, ICPkontroll.
Meningit: Sjdutv under timmar/enstaka dygn. Klassisk symtomtriad: HV, feber, nackstyvhet.
Utred: LP. Visuell inspektion, leukocyter med poly >1000, glukosförekomst = sänkt kvot likvor/blod
pga att bakterier förbrukar glukos, odling (även blododl – pneumokocker, meningokocker, listeria).
Handlägg: Kontakta inf-jour. Klaforan 3g x3 iv, Doktacillin 4g x3 iv, Betapred 12mg x2 iv.
(Meronem 2g x3 funkar alltid). DT/MR alt med DT/MR-angio. Sinustrombos, ökat ICP. Vid sänkt
medvetande kontakt med neurokirjour för ventrikeldrän.
Virusencefalit: Herpes simplexvirus typ I (45%), TBE (arbovirus), VZV, CMV. Symtom: HV, feber,
vakenhetssänkning, konfusion, personlighetsförändring, ep-anfall, fokala symtom (pareser, dysfasi).

Herpesencefalit: Sällsynt (2-4/milj/år). Mortalitet obeh 70%, beh 20%. Drabbar alla åldrar. Essentiellt
med prompt beh vid misstanke på HSV-1. Akut DT/MR-hjärna. Drabbar ofta temporalhornen! LP, odl,
PCR-HSV, leukocyter. Akut EEG.
Beh: Aciklovir 10mg/kg x3 iv tills diagnosen uteslutits, dvs PCR och serologi av HSV.
Akut yrsel: Huvudimpulstest (filma med mobilkameran och ladda ner appen SlowMo). Nystagmus
slår alltid mot mest aktiv sida/båggång. Misstänk central genes vid:
 Sidoväxlande nystagmus (inom +/- 45 grader)
 Skew deviation eller upplevd tilt
 Uttalad bålataxi (utför Rombergs)
Svår muskulär svaghet: Progress från ”frisk” till respirator kan vara mycket snabb (timmar). Mät
FVC eller PEF (om <1,5L  IVA). Förvarna IVA och ”boka” en plats.
 Guillain-Barrés syndrom (GBS): Areflexi, svaghet i ben.
 Myastenia gravis (MG): Ptos, dubbelseende.
--------------------------------------------------6. Multipel skleros-------------------------------------------------Epidemiologi: En av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handikapp hos yngre vuxna. Debut
mellan 10-60 åå, valigen mellan 20-40 år. Dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. 17.500 med
sjd i Sve (200/100.000).
Incidens: 5/100.000, 500 personer/år i Sve. Incidens relativt låg i förhållande till prevalens pga mkt
långdraget förlopp. Måttligt reducerad medellivslängd, 5-10 år. Högst prevalens i Europa och
Nordamerika. Medelhavsområdet 50/100.000. I tropiska Afrika finns inte MS. Prevalens ökar med
avståndet från ekvatorn. Gradienten antas ha genetiska och miljöorsaker. Befolkningsgrupper som
emigrerar från varmare klimat till tempererade breddgrader får efter hand en risk som närmar sig det
nya landets. Ett nytt fall vart 8:e år i en befolkningsgrupp om 2500 individer.
Patologi: Drabbar CNS. Spridda härdar med demyelinisering, plack, oftast i vit substans. Även
axonala skador, demyelinisering i grå substans. Hjärnatrofi är en följd. Neuroinfl (dominerar initialt) +
neurodegeneration (dominerar senare). Beh modulerar infl, målsättning hindra axonal skada.
”Complex trait”, polygen sjd. Klass II MHC-DR15 är associerad med sjd. Heterogen entitet. Okänd
orsak. Genetik + miljö (D-vit/solexposition, EBV, rökning).
Argument för autoimmun patogenes: Selektivitet för CNS, associerat till vissa HLA-typer, genom-loki
disponerande för experimentell autoimmun sjd sammanfaller med MS-loki. Ökade CNS-riktade Toch B-cellssvar hos MS-pat. Starka likheter med vissa former av experimentell autoimmun
encefalomyelit.
 Risk för utv MS om en nära släkting har sjd: Normalrisk Sve 0,1%. Syskon till person med
MS 2%, tvåäggstvilling 2%, enäggstvilling 30%, barn till mor med MS 2%, make till person
med MS 0,1%.
 Omgivningsfaktorer: Solljusexposition, rökning, EBV, vaccinationer?
Symtom:
 Skov av fokala neurologiska bortfall som inträder över dagar, persisterar över veckor och
sedan antingen läker ut helt eller lämnar restsymtom.
 Irritativa symtom.
 Generella symtom.
Symtomflora: Inget ”MS-specifikt” symtom. I början diffusa, på några veckor övergående symtom
(skov). Sensorisk, smärta, motoriska, synstörningar, yrsel, blåstarmstörningar, trötthet, paroxysmala
symtom (Lhermitte).
 Känselrubbning i hel extremitet: Vanligaste första symtomet. Ej över speciella dermatom,
”sover”, ”vichyvatten”, ”tandläkarbedövning som släpper”.
 Gång-balansrubbning: Svårt springa efter bussen, snabbare uttröttbarhet, ”tunga ben”.
 Optikusneurit: 20%  rörelsesmärta kring ögat, nedsatt synskärpa på ett öga i några veckor.





Motoriska störningar/förlamningar av central typ med spasticitet.
Cerebellära yttringar med ataxi och tremor.
Lhermitteparestesier: När pat böjer huvudet framåt i nacken  pirrande känsla i
händer/fötter, ”elstöt”.
 Paroxysmala symtom: Kortvariga attacker i arm med smärta/intensiv klåda eller yrsel och
dysartri. Synpåverkan, domningar, Lhermitteparestesier, positiva motoriska symtom (tonisk
kramp), värmeintolerans.
 Internukleär oftalmoplegi: Diplopi vid sidoblick, adduktionsinsuff, dissocierad nystagmus på
abducerat öga.
 Kraftig trötthet (fatigue): Accentueras vid fysisk ansträngning, förväxla ej med matthet pga
depression.
 Depression, kognitiv påverkan hos 50%.
 Vattenkastningsbesvär hos 75%.
 Smärta, ”dysestesismärta”.
 Yrsel, epileptiska anfall, tal- och sväljningssvårigheter.
Exempel på vanliga skov:
 Sensoriska banor: Regionala hyperestesier/parestesier, nedsatt djup sensibilitet (ibland
sensorisk ataxi).
 Pyramidbanesymtom: Extremitetspares/hemipares/parapares
 Hjärnstamslesioner: Yrsel/balansstörning, sudden deafness, facialispares, internukleär
oftalmoplegi (INO), diplopi, trigeminusneuralgi.
 Optikusneurit.
 Cerebellum: Ataxi
 Urogenitala symtom: Spastisk eller atonisk blåsa, impotens.
Pseudoskov: Återkomst av symtom ifrån gamla skov. Ej aktivering av MS-sjd, utlöses av yttre faktor.
Vanligaste orsak inf med feber.
Debut: Sensibilitetesstörning i extremitet (31%), synnedsättning (16%), motoriska symtom långsam
utv (9%), diplopi (7%), gångrubbning (5%), motoriska symtom akut utv (4%), balansstörning (3%),
yrsel (2%), Lhermitteparestesi (2%), blåsrubbning (1%).
Skovformad MS (RR-MS, relapsing-remitting MS): Vanligaste debutformen. Besvärsperioder/skov,
veckoduration, ganska välavgränsade de första åren. Hel/partiell regress. 1-2 skov/år. Restsymtom kan
ackumuleras mellan skoven. Efter 10 år  smygande försämring, ffa gångförmågan mellan skoven.
Då svårt avgöra om pat har RR-MS eller SP-MS.
Sekundär progressiv MS (SP-MS): Smygande försämring mellan skoven och ostabilt neurologiskt
tillstånd, vissa saknar skov. RR-MS + SP-MS = 70% av all MS.
Primär progressiv MS (PP-MS): Smygande förlopp från början och frånvaro av skov under hela
sjdförloppet. Kan fluktuera under åren, vanligare bland män, 10-15%.
1 år av progression samt 2 av följande:
 Minst 1 cerebral MR-lesion.
 Minst 2 spinala MR-lesioner.
 Pos CSF/likvor.
Benign/godartad MS: 10-15%, retrospektiv diagnos när >15 år förflutit och pat ej utvecklat någon
besvärande funktionsnedsättning.
Diagnostik: Det finns inga specifika test eller symtom. Mångfasetterade bilden är sjds särdrag.
Om MS-misstanke: Neurologremiss. Påvisa minst 2 olika fokus i CNS vid minst 2 olika tillfällen.
Komb: Klinik + MR + likvor = säker diagnos enl McDonald.
 Upprepad MR-hjärna-ryggmärg med kontrast kan påvisa ytterligare CNS-lesioner. Används
alltmer för terapeutiska beslut. T2 och FLAIR visar plack, men ospecifika. Lokalisationen
typiskt periventrikulärt. T1 med kontrastladdning påvisar sjdaktivitetet. Under senare del av
sjd mindre informativt. Om RIS (radiologiskt isolerat syndrom)  Följ pat.
 LP med isoelektrisk fokusering för detektion av oligoklonala IgG-band (eller föhöjt IgGindex). 90-95% sens.

Diff: Sarkoidos, SLE, Sjögrens, Borrelia, ADEM, mitokondriesjd.
Akut beh: Kortikosteroider, inf metylprednisolon 500 mg i 5d eller 1000 mg i 3d.
Symtomlindrande beh: Individualisera.
 Spasticitet: Baklofen 10mg x3-25mg x4, upptrappning. Diazepam 5-10 mg t.n. mot spasmer.
 Smärta:
o Neurogen: Karbamazepin 100mg x3-200mg x3, ev fenytoin, gabapentin, baklofen.
o Dysestesismärta: Amitriptylin t.n. 25-75mg, gabapentin 300-600mg x3-4, alt
pregabalin.
o Muskuloskeletalt: Sjukgymnastik, NSAID.
 Urologiska besvär: Antikolinergika. RIK vid svåra tömningssvårigheter.
 Erektil dysfunktion: Sildenafil, vardenafil, tadalafil.
 Depression: SSRI.
 Trötthet: Hushålla med energi, undvika värme, fysisk ansträngning, Modiodal 100mg x2.
 Övergående förbättring vid rehabinsatser. Fysioterapi, rådgivning.
Förloppsförändrande beh: ”Bromsmediciner”. Neurologspecialist. Interferon-beta (Betaferon,
Avonex, Rebif), glatirameracetat (Copaxone), natalizumab (Tysabri).
Prognos: Kronisk sjd. Variabelt förlopp. Efter 15 års sjd: 30% har endast ringa nedsättning av
arbetsförmågan. 50% kan gå utan hjälp. 75% lever fortfarande, jämfört med 88% av kontrollfall. Tiden
till progressiv fas varierar.
Gynnsamma faktorer: Kvinna, skovformat förlopp som börjar med sensoriska störningar/optikusneurit
med god restitution mellan skoven och med lång tid mellan attacker samt låg skovfrekvens första åren.
Förebygg skov med vaccinationer mot infektioner. Träning/sjukgymnastik.
Neuromyelitis optika (NMO)/Devics sjd: AutoAk mot aquaporin-4, jonkanalprotein. Långsträckt
myelit. Synnervsinfl. Skiljer sig från MS gällande MR, CSF och beh. Mer allvarlig prognos.
Röda flaggor: Debut <10 åå eller >60. Debut med kortikala symtom (afasi, apraxi). Plötslig debut.
Systemiskt engagemang.
Utredning: Anamnes och neurostatus, MR-hjärna, LP (celltal, oligoklonala band, Borrelia),
rutinblodprov (SR, CRP, blodstatus, lever, etc), ANA, B12, tyroidea, mer vb.
-------------------------------------------------------7. Epilepsi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Klinisk strategi: Äkta ep-anfall? Akut utredning? Uppföljande utredning? Anti-ep (högsta prioritet
vid pågående anfall)?
Allmänt om ep-anfall: Ep-anfall pga patologisk signalering i nervcellsnätverk. Akut symtomatiska
anfall är provocerade.
 Status epilepticus (SE): Anfallsaktivitet >30 min. Beh inleds vid hotande SE (anfall som
pågått >5 min ELLER om pat får ett andra anfall utan att helt ha återfått medvetandet efter det
första).
 Generaliserade anfall: Ep-aktivitet i nätverk som är distribuerade över hela hjärnan.
 Fokala anfall: Ep-aktivitet i ett nätverk inom en hjärnhalva, men kan sekundärt generaliseras.
Fokal anfallsstart ökar sannolikheten för en bakomliggande lesion.
Vaken pat efter misstänkt anfall: Anamnes från pat + anhöriga. Hänt tidigare?
 Generaliserat tonisk-kloniskt anfall (GTK): Inleds med en tonisk (stel) fas, huden blir
cyanotisk av syrebrist, ”skrik” och pat uppvisar kloniska ryckningar. Efter några minuter
upphör ryckningarna, och pat förlorar muskeltonus. Urinavgång kan förekomma.
 Fokala anfall: Mer avgränsade symtom beroende på var i hjärnan anfallsaktiviteten är
lokaliserad, ex ryckningar i en extremitet, beteendeförändringar eller autonoma symtom.
Efter ett ep-anfall föreligger ofta en tids postiktal trötthet och ev förvirring.
Diff: Synkopé, hypoglykemi, psykogent icke-epileptiskt anfall, sömnfenomen, panikattack, migrän,
TGA, paroxysmala dyskinesier, TIA, akut ICP-stegring.

Synkopé: Medvetandeförlust pga cerebral hypoperfusion (kardiell arytmi, vasovagal reaktion,
ortostatisk hypotension). Presynkopala symtom, medvetandeförlusten är kortvarig. Förhållandevis ofta
kortvariga muskelryckningar i armar och ben (konvulsiv synkopé). Vid osäkerhet måste pat utredas
kardiellt, oftast genom inläggning med hjärtövervakning.
Ep kontra synkopé:
 Talar för ep: Tungbett, huvudvridning, muskelvärk, medvetslöshet >5 min, cyanos, postiktal
förvirring.
 Talar för synkopé: Obskurationsfenomen (svartnar för ögonen), svettningar, illamående,
blekhet, postural tonusförlust, omedelbart orienterad efter medvetandeförlusten.
Akut utredning: 30% av 1:agångsanfallen är akut symtomatiska och kan orsakas av metabol
påverkan, inf, hjärntumör, trauma, stroke och intox. Utesluta akut beh-krävande sjd inom dessa
kategorier. Resterande kan ske polikliniskt, dock ofta rimligt lägga in pat för obs efter ett första epanfall.
Us: Kardiopulmonellt + neurologiskt status, traumatecken, temp, EKG och orienterande labprov.
Akut DT-hjärna om man misstänker intrakraniell process eller traumatisk skada. LP utförs vid feber
och nackstelhet (meningit, encefalit eller subaraknoidalblödning).
Handlägg pågående anfall: Möjligheten att bryta ett ep-anfall korrelerar med tiden anfallet pågått.
 Syrgas.
 Konvulsiva anfall som pågått >5 min (hotande SE)  Diazepam (Stesolid).
 Vid känd ep har denna beh ofta givits prehospitalt. Om anfallet fortsätter efter första inj ges
upprepad Stesoliddos och samtidigt inf av fosfenytoin ( BT-fall, hjärtarytmier  EKGövervakning).
 Om anfallskontroll inte uppnåtts med 2 konsekutiva lm (refraktärt SE)  sövning
(anfallsaktiviteten försvinner på EEG). Vid ett generaliserat anfall som pågått en längre tid
innan beh kunnat ges bör man överväga att gå direkt till intensivvård. Vid icke-konvulsivt SE
är risken för systemkompl mindre och tidsgränserna vidare  sällan aktuellt med intensivvård.
Diagnostik vid pågående första anfall: Vitalparametrar (ABC), blodprov, intoxprov, B-glukos,
tiamininj om misstanke om malnutrition, temp, DT-hjärna efter upphävt anfall, LP (akta inkämning!),
akut EEG.
Utredning efter första epileptiskt anfall: Alla vuxna med ett första oprovocerat ep-anfall ska
genomgå MR-hjärna och EEG (stark prognostisk markör för ytterligare anfall, hjälper identifiera de
som har nytta av antiep-beh). Neurologremiss.
Antiep-lm: Hos merparten med ett första ep-anfall är det ej indicerat att initiera antiep-beh på akuten.
Om strukturell orsak är återfallsrisken hög och antiep kan vara motiverad. Fråga neurolog. Efter ett
andra oprovocerat anfall bör antiep ofta initieras.
Karbamazepin och valproat 1:ahandsmedel vid partiella resp generaliserade anfall. Valproat, som har
effekt vid alla anfallsformer, föredras vid osäker anfallsklassifikation. Primärutredning av nydebuterad
ep, bed av beh-ind, initiering och första uppföljning av beh hos specialist.
Ep: Minst 2 epileptiska anfall som uppträder under rel normala förhållanden och ej är provocerade
(feber, akuta cerebrala katastrofer, metabola störningar, förgiftningar, lm, abstinens).
Beh: Symtomatisk, minskar risken för anfall. Mål: Anfallsfrihet utan besvärande biverkningar. Beh
motiverad efter 2/flera oprovocerade anfall eller efter 1 anfall om recidivrisken bedöms vara mkt stor
+ om återfallet skulle få allvarliga konsekvenser. Rimligt avstå om anfallen är mkt lindriga, uppträder
med årslånga mellanrum och om man kan förvänta sig dålig ordinationsföljsamhet. Valproat ska ej ges
till gravida!
Anfallstyp
Partiella anfall med/utan sekundär generalisering
Generaliserade anfall
- myoklona
- absenser
- tonisk-kloniska

Monoterapi, 1:a val
karbamazepin

Monoterapi, 2:a val
levetiracetam, lamotrigin, valproat

valproat
valproat
valproat

levetiracetam, lamotrigin
etosuximid, lamotrigin
levetiracetam, lamotrigin, karbamazepin

Anfall hos pat med känd epilepsi: Efter klinisk us, kontroll av basala lab och kortare obs kan pat ofta
återvända hem. Anfallsprovocerande orsaker eftersöks (bristande compliance, inf). Sömnbrist,

alkoholkonsumtion, stress, feber, vätskebrist och fysisk eller psykisk ansträngning är inte att anse som
provocerande faktorer. Ta koncentrationsprov av antiep. Inläggning för obs och ställningstagande till
lm-justering är rimlig om anfallsfrekvensen ökat markant de senaste dygnen.
Bilkörning: Ett första epileptiskt anfall = körförbud i 6 mån. Ett anfall hos en pat som har/får
diagnosen ep = körförbud i 12 mån. Vid osäkerhet meddelas lämpligen körförbud tills pat får annat
besked från neurolog. Längre tidsgränser gäller för yrkeschaufförer. Läkare har skyldighet att anmäla
till Transportstyrelsen om en pat av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort.
Anmälan behöver dock ej göras om pat kan antas följa läkarens uppmaning att avstå från körning.
Prognos: ½ av pat som söker i samband med ett första ep-anfall får diagnosen epilepsi. Om pat har 2
anfall <24h ses det prognostiskt som 1 enstaka ep-anfall eftersom återfallsrisken ej förefaller vara
högre.
Övrigt omhändertagande: Pat ska få adekvat, ofta lugnande, info. Onödiga inskränkningar i
livsföringen ska undvikas, men under första halvåret bör pat undvika högriskaktiviteter, som
extremsporter, ensamma bad. Alkohol och sömnbrist är anfallsframkallande faktorer. Om anfallet
påverkar yrkessituationen har arbetsgivaren ansvar för omplacering.
-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

Ep-anfall: De kliniska manifestationerna av abnorma, repetitiva, synkrona urladdningar i en grupp
nervceller i storhjärnans bark. En sjd i hjärnan som kännetecknas av en varaktig benägenhet att
generera ep-anfall. Ett tillstånd med återkommande (minst 2) spontant uppträdande ep-anfall.
 Minst 2 oproverade anfall med >24h mellanrum.
 Ett oprovocerat anfall OCH sannolikhet för ytterligare anfall jämförbar med normal anfallsrisk
efter 2 anfall (>60%).
Provocerade ep-anfall: Akut symtomatiska: <1v efter stroke, <1v efter skalltrauma, i akut fas av
CNS-inf, vid intrakraniellt ingrepp, toxiskt utlöst (droger, alkohol, lm), abstinens, metabola störningar,
annat (extrem sömnbrist).
Orsaker till nydebuterad ep hos vuxna: Genomgången stroke >20%, hjärntumörer 10%, skalltrauma
10%, övrigt 10% (alkoholskada, demens, medfödda skador, anläggningsrubbningar), okänd 50% (inkl
genetisk).
Epidemiologi: Minst 10% av befolkningen har någon gång i livet haft ett ep-anfall, i de flesta fall
provocerat (akutsymtomatiskt). Bara ½ av alla som haft ett oprovocerat anfall får återfall (= ep). 1.000
barn och 3.000 vuxna i Sve insjuknar årligen i ep. 0,6-0,7% av befolkningen har ep, 50.000 vuxna och
10.000 barn i Sve. 20-30% av personer med mental retardation har ep. 20% av personer med ep har
begåvningshandikapp. 80% är normalbegåvade.
Fokala anfall:
 Anfall från frontalloben: Enkla fokala motoriska anfall med kontralaterala kloniska kramper,
med toniska kramper och kroppsställningar, versiv ögon- och huvudvridning, fonering.
 Anfall från parietalloben: Enkla fokala sensoriska anfall med kontralaterala parestesier,
gustatoriska hallucinationer.
 Anfall från occipitalloben: Enkla fokala anfall med elementära visuella hallucinationer,
känsla av ögonrörelser, ögondeviation bort från skadade sidan.
 Anfall från tinningloben: Hörselhallucination, synhallucination, enkla fokala anfall med
lukthallucinationer, epigastriska symtom, déjà vu, jamais vu.
Komponenter i fokalt anfall med påverkat medvetande:
 Aura: Det enkla fokala anfallet innan det genom spridning påverkar medvetandet.
 Medvetandegrumling
 Automatismer: Kombinerade rörelsemönster som upprepas; smackar, kliar sig, plockigt.
Aura
Automatismer
Duration
Postiktal fas
EEG

Absens
Saknas
Diskreta om några
Några sek
Saknas
3Hz spike-wave-gen

Fokalt
Ofta
Ofta framträdande
2-3 min
Regel
Fokal abnormitet

Tonisk-kloniska anfallets faser:
 Tonisk: Medvetslöshet, generell tonisk kramp, öppna devierade ögon, ev skrik, cyanos. 10-20
sek.
 Klonisk: Symmetriska, flexionskramper, tuggar, ev tungbett, cyanos. 30-60 sek.
 Postiktal: Slapp, ev urinavg, stigande vakenhet, konfusion. 5-15 min.
Klassifikation av ep-anfall:
 Fokala:
o Fokala utan medvetandepåverkan
o Fokala med påverkat medvetande
o Fokala sekundärt generaliserade
 Primärt generaliserade: Absenser, myokloniska anfall, tonisk-kloniska anfall, toniska anfall,
kloniska anfall, atoniska anfall.
Klassifikation av ep: Ep bör först klassificeras efter orsak (genetisk, strukturell/metabolisk, okänd)
följt av anfallsbeskrivning. Ex: Strukturell ep orsakad av stroke med fokala anfall utan
medvetandepåverkan och med kloniska ryckningar i höger arm.
Genetiska generaliserade ep:
 Absensep: Debut barnaår, växer ofta bort, alla har absenser, knappt ½ får även toniskkloniska anfall, typisk EEG-bild.
 Juvenil myoklonisk ep: Debut tonår, morgonmyoklonier, flertalet får tonisk-kloniska anfall.
Utredning av misstänkt ep: Fastställa om ep-anfall eller ej, provocerat eller ej, klassificera typ av epanfall, klassificera ep:n, bestämma risk för återfall, söka ev orsak till ep:n.
Diff: Synkopé, psykogena anfall, TIA, migrän, TGA, hypoglykemi.
Provocerande faktorer
Inledande symtom
Motorik och tonus
Duration
Associerade fenomen
Postikalitet

Synkopé
Smärta, illamående, vasovagal
Matthet, obskurationer, sus, kallsvett
Blek, slapp, segnar ner
10-tal sek
Sällan tungbett, U/F-avg
Obetydlig

Tonisk-kloniskt ep
Sömndeprivering
Inga, eller specifik aura för kortikalt fokus
Ökad tonus följt av kloniska
1-2 min
Ofta tungbett, U/F-avg
Regel

Provocerande faktorer
Debut
Motorik och tonus
Duration
Associerade fenomen
Postikalitet

Psykogent
Emotionell situation ofta i sällskap
Gradvis
Bisarra ställningar, griper, kniper med ögon
Ofta långvarigt
Babinski saknas
Saknas

Tonisk-kloniskt ep
Ej relaterat till emotioner
Plötsligt
Toniskt-kloniskt mönster, öppna ögon
1-2 min
Babinski positiv
Regel

Handläggning av pat med förstagångs-ep-anfall på akuten:
 1:a frågan: Ep-anfall eller inte?
Diff: Kardiell synkopé (lång QT-tid, aortastenos, AV-block III), vasovagal svimning, ortostatisk
svimning, lungemboli, funktionellt anfall, migrän.
Hantera pat: ABCDE. Var öppen för alla tänkbara förklaringar till anfallet. Uteslut det farligaste. Var
medveten om det vanligaste. Försök att få en tydlig beskrivning av anfallet.
Standardplan/utredning efter att anfallet hävts: DT-hjärna i akutskedet, MR-hjärna polikliniskt.
Oftast inläggning 1d. Ev parallell kardiell utredning. Ev remiss till beroendeenhet/psyk. Körförbud.
Skattning av risk för ytterligare anfall – PBD av beh-behov.
Profylaktisk lm-beh:
 Symtomatisk: Påverkar troligen ej naturalförlopp, ”läkning”. Mångårig.
 Utprovas individuellt: Avseende val av preparat (beroende på anfallstyp), avseende dosering,
fel lm eller dos kan förvärra ep:n. Syftar till att minska risken för anfall medan beh pågår.
Terapival nydebuterad debut:
 Fokal ep: Karbamazepin.



Primärt generaliserade ep: Valproat till män och till kvinnor där graviditet ej är aktuell,
Lamotrigin eller levetiracetam till kvinnor där graviditet kan bli aktuell.
Generell indikation för insättande av anti-ep: Upprepade oprovocerade anfall.
Undantag 1: Mkt lindriga anfall utan negativa konsekvenser (enkla partiella, nattliga). Anfall med
mkt långa mellanrum (år). Omotiverad pat (dålig compliance).
Undantag 2: Enstaka anfall med hög risk för återfall och allvarliga konsekvenser.
Beh-mål: Anfallsfrihet utan besvärande biverkningar.
Hur går det för pat med nydebuterad ep? Nydebuterad ep: Anfallsfri 60%, fortsatta anfall 40%
efter första prövade preparatet. Anfallsfri +15%, fortsatta anfall 25% efter insatt andrahandsmedel.
Anfallsfri +5%, fortsatta anfall 20% efter kombinationsbeh. Ep-kir?
Vanliga orsaker till dålig beh-effekt: Fel diagnos, ej ep. Anfallsprovocerande faktorer ej undanröjda.
Fel anfallsklassifikation. Fel lm. Suboptimal dos ordinerad. Dålig compliance.
Förutsättningar för ep-kir: Handikappande ep, farmakologiskt terapiresistent, partiell, 1 fokus,
utgångspunkten fastställd, ska kunna op bort utan större risk för bortfallssymtom.
Status epileptikus (SE): 2/fler anfall utan fullständig återhämtning emellan ELLER 1 anfall med
minst 30 min duration. Finns för alla anfallstyper. Tonisk-kloniskt status kan vara livshotande. Ska
brytas så snart som möjligt. Intensivvård om inte brutet inom max 60 min.
Etiologi: >50% akut symtomatiskt status.
Orsak: Febril, inf hos barn, stroke, hypoxi, metabol rubbning, alkohol hos vuxna. 25-30% har känd ep
före SE. 10% har SE som debutsymtom på ep. Den som insjuknar i SE utan tidigare känd ep har i
allmänhet påvisbar orsak.
Behmål: Bryta kliniska anfallssymtom, bryta EEG-mässig anfallsaktivitet, hindra återfall, motverka
systemeffekter, åtgärda ev underliggande orsak.
Risker med långvarigt toniskt-kloniskt SE: Mortalitet och morbiditet (kognitiva störningar, ep)
beroende av underliggande orsak, ålder, duration av SE.
Akutbeh av toniskt-kloniskt anfall:
 Om pågående anfallsaktivitet >5 min, eller 2 på varandra följande anfall utan att pat klarnar
upp mellan anfallen ges Diazepam 10mg.
 Om anfallsaktiviteten inte upphör eller om den återkommer  Diazepam-fosfenytoin (ProEpanutin). EKG, BT och andning ska alltid övervakas kontinuerligt under iv fosfenytoin. Vid
överkänslighet mot fosfenytoin ges fenobarbital (Fenemal).
Refraktärt tonisk-kloniskt SE: Propofol (Diprivan). Doseringen styrs av kliniskt och elektrografiskt
svar (anfallsfrihet). Vid >1 recidiv av anfallsaktiviteten bör propofol utsättas och tiopentalbeh initieras.
Icke-konvulsiva SE: Om anfallsaktiviteten inte upphör efter initial diazepamdos eller om den
återkommer inleds SE-beh med diazepam-fosfenytoin. Om fortsatta anfall/eller överkänslighet mot
fenytoin kan valproat, levetiracetam eller fenobarbital iv övervägas. Intensivvårdsinsatser bedöms
individuellt.
Om inte brutit anfall <60 min  IVA, nedsövning = hjärnvila.
Vad göra om någon får ett anfall? Titta efter ep-märket (tänt stearinljus). Ta det lugnt, anfallet går
nästan alltid över av sig självt. Lossa på åtsittande kläder för att underlätta andningen och lägg något
mjukt under huvudet. Stanna kvar tills anfallet är över. Ring på ambulans om anfallet inte är över på 5
min eller om personen skadat sig.
Akut handläggning av ep-anfall på akuten: Obs att pat återgår i habitualtillståndet. Om känd ep: Ta
lm-koncentration. MEN: Låt ansvarig ep-doktor avgöra om dos och preparat bör ändras. Kontrollera
att pat inte skadat sig vid anfallet. Pat kan sedan som regel lämna mottagningen under förutsättningen
att tillsyn finns. Inläggning om: Hopade eller långvariga anfall, skada som kräver observation, tillsyn
saknas, förstagångsanfall.
-------------------------------------------------8. Myastenia gravis------------------------------------------------Svår muskeltrötthet. Ak är närvarande i den neuromuskulära ändplattan. Beh som avlägsnar Ak
minskar symtomen. Tydliga bevis för att Ak är patogena. Abnorm muskulär uttröttbarhet, ev
förlamning vid fysisk ansträngning. Lindras av vila och kolinesterashämmare.

Prevalens: 15/100.000.
Incidens: 1/100.000/år. Debut oftast vid 20-40 åå (kvinnor), efter 50-60 åå (män). 60% är kvinnor.
Tidiga symtom: Nya glasögon pga suddig synd, undvika svårtuggad mat, slutat med fysiskt krävande
aktiviteter, trött utseende.
Förekomst: Okulär MG 10%, resten generaliserad sjd. Initialt fluktuerande mellan symtom och
symtomfrihet, senare kontinuerliga symtom. Efter 15-20 år utbränt stadium med muskelatrofi.
Uttröttbarhetssymtom:
 Okulärt: Ptos, diplopi, pseudointernukleär blickpares, ackommodation nedsatt.
 Bulbärt/andningsmuskulatur: Dysartri, dysfoni, dysfagi, tuggningssvårigheter, dyspné,
saliv-slembesvär.
 Ansikte: Facies myastenika, ”peek sign” (försöker knipa ihop ögonen men ”tjuvkikar” ändå).
 Nacke-rygg: Hängande huvud, ökad lordos.
 Extremiteter: Proximalt, fingerextensorer.
 Externa sfinktrar: Inkontinens (urin, avföring, gaser).
Svårighetsgrad och svaghetsdistribution: Varierar, kan vara asymmetriska mellan pat och mellan
vilka tidpunkter hos en och samma pat.
Tymus: Immuna och endokrina funktioner. Centralorgan för T-cellernas utv (stamceller från benmärg
 subkapsulära kortex  passerar genom kortex och medulla). Tymus avvikande hos 80% av MGpat. Medulla innehåller myoida celler som på ytan bär acetylkolinreceptorer. 10% av MG-pat har
tymom.
Förlopp: Växlande, individuellt. Debut smygande (åraral) eller akut (timmar). Symtomutlösande eller
förvärrande: Stress (psykisk, fysisk, hormonell), inf.
 0-2 år: Symtomökning, labilitet.
 4-6 år: Stabilisering.
 >10år: Ovanligt med svåra skov.
80-talet: Ingen överdödlighet, 95% lever praktiskt taget normalt liv, 1/3 fullständig remission (utan
KH), 5% svåra symtom.
Diagnos: Anamnes, status (muskulärt uttröttbarhetstest), serum-AkR-Ak-analys (MuSK, LRP4),
farmakologi (edrefoniumtest (Tensilon) (eller po pyridostigmin)), neurofys med SF-EMG (ökat jitter),
RNS (dekrement) (kolinesterashämmare utsättes 36h före us).
Muskelfunktionstest:
 Okulära: Ptos/diplopi vid uppåttittande 2 min.
 Bulbära: PEF (med/utan näsklips), nasalitet vid 101-199-räkning; tuggning x20, grimasering
x20.
 Nacke: Huvudlyft på brits x30.
 Armar: Abduktion/adduktion 0-180 grader x40 eller framåtlyft 90 grader i 2 min.
 Händer: Knyta/sträcka fingrar x70 eller trycka BT-manometer ad 300 mmHg.
Diff:






Annan neuromuskulär transmissionsrubbning: Lambert-Eatons och andra myastena
syndrom, botulism, externa orsaker (toxiner, mediciner).
Annan neurologisk sjd: MS, ALS (ffa bulbär form; nasalt tal, sväljningssvårigheter),
hjärnstamsprocess (TC, vaskulär skada, encefalit), AIDP (GBS).
Andra muskelsjd: Polymyosit, vuxendebuterande dystrofier (dystrofia myotonika,
facioskapulohumeral, limb-girdle, okulofaryngeal), andra myopatier (iatrogena, endokrina,
metabola, mitokondriella).
Invärtesmedicin: Hypokalemi, anemi, malignitet, endokrint (DM, Addison, hypofysinsuff).
Psykogena orsaker: Asteni, depression.

Symtomatisk beh:






Kolinesterashämmare (KH): Initialt Mestinon 30-60 mg x3-4 Styrs efter symtom.
Förbättring = dosökning; Biverkning = dosminskning. Antikolinergika vid besvärande
muskarinerga biverkningar.
Tymektomi: Alla med misstänkt tymom. Vid generaliserad MG (<60år). MG under god
kontroll före op. All brässvävnad ska avlägsnas. DT-thorax i initial utredning.
o PAD: 80% tymushyperplasi (hos yngre), 10% tymom, 10% normal histologi
(involution).
o Resultat: Effektfördröjning >0,5-1 år, efter 2 år. 80-85% förbättrade i
hyperplasigruppen. 40¤ förbättrade i tymomgruppen.
Immunsuppression: Generaliserade, ffa bulbära symtom trots tymektomi och adekvat dos av
KH. Vid MG-debut efter 50 år med generaliserade (ffa bulbära) symtom. Steroider
(puls/kontinuerligt), azatioprin (Imurel), ciklosporin (Sandimmun), Cellcept, Mabtera,
plasmaferes, IVIG.

Om jag misstänker MG:
 Om bulbära symtom: Inläggning/remiss till akutmottagning.
 I andra fall: Neurologkonsultation, ev neurofysus o/e AKR-Ak, angeläget snabb handläggning
(ev försämring?).
 Om diagnos klar rent kliniskt, börja med: Mestinon 20-30 mg x3-5, kontakt om 2-3d.
Känd MG inlägges akut om: Febrig inf, svag hoststöt. Kontinuerligt ökat KH-behov på sistone.
Snabba fluktuationer i krafterna. Viktminskning (flera kg under några månader). Ångest, rastlöshet,
kortandad.
 Bulbära symtom (ökande): Dysartri, dysfoni, dysfagi, dyspné, saliv-slembesvär. Nackansiktssvaghet.
MG-kriser: Hotande eller manifest andningsinsuff.
 Myasten kris: Sjd-exacerbation.
 Kolinerg kris: KH-överdosering.
 Kombinerad kris.
Krissymtom/handläggning: Uttröttbarhet, svaghet, förlamning. Salivation, dysfagi, ångest, dyspné,
ytlig och auxiliär andning. PEF <30% obs! om <20% = andningsstöd, IVA-kontakt. Normala
blodgaser, ev sänkt PaCO 2 . Plötsligt andningsstopp kan inträffa. Sond i tidigt skede.
Kontraindicerade lm:
Försämrande lm som kan inducera autoimmun MG: D-Penicillamin, interferon-alfa, -gamma,
gabapentin.
ACh-frisättningshämmande lm: MgSO 4 , botulinumtoxin, litium.
Ab (både pre- och postsynaptisk verkan):
 Aminoglykosider (gentamycin, tobramycin, amikacin):
o Presynaptisk verkan: Antidot: Iv kalcium
o Postsynaptisk verkan: Antidot KH.
 Linkosamider (linkomycin, klindamycin): Främst presynaptisk verkan: Antidot: Iv kalcium,
KH förvärrar.
 Fluorokinoloner (presynaptisk verkan): Norfloxacin, ciprofloxacin.
Kinin, kinidin, prokainamid, klorokin: Främst presynaptisk, KH kuperar inte.
Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS): Prevalens: 1/100.000, 60% paraneoplastiskt. Debut
17-75 år, män. Ak mot VGCC (spänningsberoende Ca-kanaler). 98% vid paraneopl, 90% autoimmun.
Proximala extremitetsmuskler, ffa ben, dysfagi. Parestesier, autonoma symtom, areflexi. Sök efter
malignitet, spec SCLC! Diagnos: RNS med högfrekvent stimulering.
Beh: Amifampridin (3,4-diaminopyridin, Firdapse), blockerar K-kanaler, ökar ACh-frisättning, IS.
Kongenital myasteni: Mutationer i gener som kodar för proteiner involverad i pre- eller postsynaptisk
neuromuskulär transmission, dvs ej autoimmun genes.

---------------------------------------------------------9. Yrsel-------------------------------------------------------Yrsel: Känsla av något är fel! Vanligt! <65åå: 20-30% k, 0-15% m. >65åå: 25%. 10% livstidsprevalens för vestibulär yrsel. 3:e vanligaste orsaken till läkarkontakt i USA. 50% sjd i vestibulära
systemet, 25% psykogena orsaker, 25% annan orsak (varav 1% är CVL).
Uppkomst: När hjärnan upplever något annan än förväntat. När de sensoriska systemen ger motstridig
info. När hjärnan inte klarar att sammanställa info på ett korrekt sätt. När hjärnan upplever
balanssituationen som osäker.
Diagnostik: Noggrann anamnes: Karaktär, tidsförlopp, framkallande/påverkande faktorer, andra
associerade symtom, andra sjd, lm, hereditet.
Utred: Noggrant status (allmänt somatiskt/psykiatriskt, neurologiskt).
 Central yrsel? Nautisk, illamående/kräkning, nystagmus, balansstörning, ataxi + andra
statusfynd.
 Perifer yrsel? Rotatorisk, illamående/kräkning, balansosäkerhetskänsla, lägesförändring
triggar, nystagmus, avsaknad av neurologiskt statusfynd.
Debuthastighet:
 Akut: Mer dramatiska symtom!
 Långsamt insättande: Mindre yrselupplevelser, men mer statusfynd!
Nystagmus:
 Central nystagmus: Sidoväxlande (snabba fasen i blickriktningen) grad I. Dissocierad, de
båda ögonen har olika grad eller typ av nystagmus.
 Perifer nystagmus: Grad I-II-III (snabba fasen mot friska sidan).
 Normal fysiologisk nystagmus: Sidoväxlande i extremt ändläge.
1. PERIFER YRSEL
1.1. Akut perifer ihållande yrsel: Zoster otikus, vestibularisneurit, temporalbensfx,
labyrintit/labyrint-apoplexi, laesio auris int.
Vestibularisneurit: Yngre vuxna, akut rotatorisk yrsel, dagar-veckor, illamående/kräkningar,
ostadighet/falltendens, ej hörselnedsättning! Orsak: Herpes simplex I.
Statusfynd: Inga neurologiska fynd, nystagmus II-III åt friska sidan, patologiskt vestibulärt impulstest
åt sjuka sidan, sänkt kalorisk retbarhet.
1.2. Långsamt insättande perifer yrsel:
Ponsvinkeltumör/vestibularisschwannom/akustikusneurinom: Långsamt insättande vestibulärt
bortfall  Ej yrsel! Tinnitus, hörselnedsättning, lockkänsla. Statusfynd: Lägesnystagmus,
blickriktningsnystagmus, kompression på nVII, nV. Nedsatt kalorisk retbarhet, neurofystester,
neuroradiologi, ÖNH-remiss.
1.3. Återkommande rotatorisk yrsel:
Ménières sjd: Svår rotatorisk yrsel sidoväxlande, neurogen hörselnedsättning, tinnitus  Attacker
under timmar, nystagmus II-III. Incidens: 50/100.000. 30-40åå. Autosomalt dominant.
Orsak: Överprod/bristande resorption av endolymfan. Beh: Diuretika (tiazider), antihistaminer,
kärldilaterande, tryckkammarvistelse. Gentamycin i mellanörat  upphörd vestibularisfunktion. Info.
Saltkarens. Restsymtom med tiden: Kvarstående vestibulär dysfunktion och hörselnedsättning.
Benign positionell paroxysmal vertigo (BPPV): Vanlig! 20-30% av all yrsel. Yrsel med latens och
duration 10-60 sek. Uttröttbar. Handikappande. Vertikal-rotationsnystagmus. Klinisk snabb diagnos.
Snabb beh. Orsak: Otokonier lossnar och stimulerar. Beh: Info, lugnande besked, exspektans. Om ej
följer det förväntade förloppet – misstänk central orsak (MS, TC). Dix-Hallpiketest.
Epleys manöver: Pat ligger kvar efter Dix-Hallpike i 2 min. Pats huvud vrids 90 grader mot andra
sidan, vänta 2 min. Pat ligger över på sidan. Huvudet vrids ytterligare 90 grader, vänta 2 min. Hjälp
pat upp i sittande. Testa med Dix-Hallpike att yrseln är borta.

2. CENTRAL YRSEL: Hjärnstamsinfarkt/blödning (CVL), cerebellära infarkter/blödningar (CVL),
tumör i hjärnstammen/lillhjärnan, MS-skov, migrän. Tänk på att akut DT vid yrsel endast utesluter
blödning! Patologiskt huvudimpulstest ej obligat!
2.1. Ostadighetsyrsel: Cerebellopati, muskelspänningsyrsel, psykogen yrsel, yrsel hos äldre,
cervikogen yrsel, CVL, tumör, MS, migrän.
Cerebellopati: Intox, alkoholskador, ärftliga ataxisjd, MS, tumörer. Statusfynd: Nystagmus, F/N,
H/K, alternerande rörelser, Romberg.
Muskelspänningsyrsel/funktionell yrsel: Ostadighet i sekundkorta attacker. Rädsla för att falla.
Känsla av snedsteg, sjögång, avskärmning från omgivningen. Status: Ua, oro, spänningstillstånd i
nackmuskler. Kommer gärna efter en period av yrselsjd eller efter ett fall.
Orsak: Bristande samspel mellan afferenta impulser.
Beh: Info, avslappningsövningar, fysisk aktivitet, sjukgymnastremiss i handen.
Yrsel hos äldre: Åldrad sensorik, genomgångna CVL, ökad ateroskleros  gränsfall till
hjärnstamsischemi, vanligare med BPPV.
Tänk på andra orsaker: Arytmi, hypotoni, lm, B12-brist, B-glukos, anemi, polyneuropati.
Cervikogen yrsel: Ovanlig. Mekanisk tillklämning. Yrsel vid huvudvridning åt ena sidan.
MS-skov: Vestibulär påverkan, ataxi, balanssvårigheter, dissocierad nystagmus, INO.
Balansmigrän  Yrsel + balanssvårigheter. Huvudvärk, flera attacker, stereotypt mönster.
Allmänna behprinciper: ÖNH-specialist, obsinläggning, antihistaminpreparat (metoklopramid
(Primperan), prometazin (Lergigan)), info, rörelseövningar hos sjukgymnast.
-------------------------------------------------------10. Smärta----------------------------------------------------Nociceptiv: Aktivering av nociceptorer (fria nervändslut) till följd av vävnadsskada. Smärtstillande
hjälper.
Neurogen: Utlöst av fel/lesion i nervsystemet. Ektopisk impulsbildning, förändrade jonkanaler,
efaptisk transmission, demyelinisering. Smärtstillande hjälper dåligt.
 Neuralgi: Skada inom perifer nervs utbredningsområde.
 Central: Smärta orsakad av lesion i CNS.
 Ektopisk: Impulsbildning, tex neurom.
 Efapser: Kontakt mellan nervtrådar.
 Desinhibition: Bristande smärthämning.
Idiopatisk: Obegripligt för doktorn.
Smärta fortleds av A-delta- och C-fibrer. Smärtsignalerna kopplas om i ryggmärgens bakhorn.
Smärtbanorna går vidare till talamus och kortex. Nedåtstigande smärtdämpande bansystem. Förstörd
smärtdämpning ger smärta! Nervsystemets flesta signaler är dämpande. Skador längs smärtbanorna
ger lätt skador på smärtdämpande mekanismer. Därför ger skador i nervsystemet ofta ökad
smärtupplevelse.
Terminologi:
 Dysestesi: Obehaglig spontan eller stimulusutlöst känselförnimmelse. Känselstörning.
 Hypestesi: Minskad känslighet oavsett retningstyp. Försämrad känsel.
 Hyperestesi: Ökad känslighet oavsett retningstyp. Förstärkt känsel.
 Parestesi: Abnorm spontan eller stimulusutlöst känselförnimmelse. ”Sockerdrickskänsla”.
 Analgesi: Avsaknad av smärta på normalt smärtsam retning.
 Hyperalgesi: Förstärkt smärtupplevelse.
 Allodyni: Smärta orsakad av icke-smärtsam retning. All känsel blir smärtsam.
Neurogena smärtsyndrom: Neuralgi, neurinom, kausalgi, fantomsmärta, smärta efter bältros,
polyneuropati, central smärta.

Beh av neurogen smärta: Smärtstillande hjälper ej, inte ens morfin. ”TST” = Tegretol (ep-lm),
Saroten (depressionslm), TENS (blockerar/avleder smärta). Man får pröva sig fram – tar tid!
 Antidepressiva: Amitriptylin (Saroten), effektiv vid MS-relaterad smärta (dysestetisk
extremitetssmärta), 50 mg till natten.
 Antiep: Karbamazepin (Tegretol), effektiv mot trigeminusneuralgi. 200 mg x3.
 Gabapentin (Neurontin), diskbråckssmärta, öka från 300 mg x3.
 Glycerolblockad, trigeminusneuralgi.
 Neuralgi: Trigeminusneuralgi. Perifer nerv. Huggande, elstöt, brännande, molande. Tegretol,
TENS.
 Kausalgi/sympatisk reflexdystrofi: Perifer nerv, oftast i hand/fot. Brännande. Trofiska
förändringar. Sympatikusblockad, TENS.
 Fantomsmärta: Deafferentiering, kramp brännande, allt prövas.
 Neurom: Onormal utväxt på avklippt nervstump. Gör ont vid tryck och beröring. Undvik
tryck.
 Postherpetisk neuralgi: Ganglion, molande brännande, antiviral beh tidigt (Aciklovir).
 Polyneuropati: Diffus skadenivå, brännande sockerdricka, allt prövas.
 Central smärta/”talamussmärta”: Olika nivåer i ryggmärg-hjärna, vanligt vid MS, stroke,
ryggmärgsskada, brännande, molande, stickande, Tegretol, antidepressiva.
Smärthämmande faktorer:
 Hjärnbarksnivå: Lugn, förtröstan, glädje, hypnos, suggestion, positiv förväntan.
 Hjärnstamsnivå: Akupunktur, lågfrekvent TENS, muskelarbete, opioider, antidepressiva.
 Ryggmärgsnivå: Högfrekvent TENS, massage, vibration, värme, kyla, opioider.
 Perifer nivå: Prostaglandinsynteshämmare (NSAID), lokalbedövning, hämmare av fria
syreradikaler (Paracetamol), opioider, guld.
Beh av neurogen smärta: Antidepressiva, antiep, analgetika, TENS, blockader, sympatikusblockad,
baksträngsstimulering.
 Antidepressiva: Verkningsmekanism oklar (förstärker smärtdämpande banor? motverkar den
depression som är vanlig vid kronisk värk), ”gamla tricykliska” (Saroten, Anafranil; de nyare
SSRI? de allra nyaste NSRI?), bäst mot molande dov svårbeskrivlig smärta?
 Andra lm: GABA-verkande baklofen, ”bedövningsmedel” (lidokain, mexitilen), trots allt
smärtstillande (NSAID (Voltaren, Ipren), är smärtan opioidkänslig?).
 TENS: Blockerar inflödet av smärta i ryggmärgen? Hög frekvens, ”gate control”, 50-100 Hz,
20-30. Låg frekvens 2-5 Hz (akupunkturliknande) stimulerar endorfiner. Mest vid perifer
neurogen smärta?
 Antiepileptika: Membranstabiliserande? Karbamazepin (Tegretol), fenytoin, klonazepam,
gabapentin, pregabalin, lamotrigin. Bäst mot huggande vass smärta?
 Akupunktur: ”Sensorisk stimulering” (som TENS). Troligen effekt både i ryggmärg och på
inhibitoriska descenderande banor. Påverkar även autonoma nervsystemet.
 Sympatikusblockad: Påverkar onda smärtcirklar där autonoma nervsystemet är aktiverat.
 Phentolaminetest: Blockad av sympatiska gränssträngen, regional iv blockad med
Guanetidine; vid perifer nervskada, brännande karaktär?
 Baksträngsstimulering: Blockerar inflödet av smärtsignaler i ryggmärgen. Transkutant eller
vid op: Dosa under huden. Impulser via elektrod eller platta i ryggmärgskanalen ska ge
stickningar i det smärtsamma området. Vid smärta till följd av skada på nerv eller rot. Ej
effektivt vid central skada (tex ryggmärgsskada).
Kroniskt smärtsyndrom: Kronisk smärta = smärta >6 mån. Flera smärtlokaler, ofta flyttar sig värken,
outhärdligt ont. Flera olika smärtkvaliteter (brännande, sveda, kramp, molande). Ofta börjat med
lokaliserad värk.
Orsak: Smärttillstånd  ökad smärtbenägenhet (”winding up”). Påverkan på filtreringsmekanismer –
allt fler signaler släpps in. Negativa cirklar.

Symtom utöver smärtan: Nedstämdhet, irritabilitet, sömnstörning, koncentrationssvårigheter,
initiativlöshet, tillbakadragenhet, minskad social och fysisk aktivitet, sämre aptit, förstoppning. Dessa
symtom är vanliga vid depression.
Mekanismer: Smärta är en varningssignal som försätter kroppen i beredskap (=stress): BT, puls,
autonoma reflexer. Indirekta effekter: Begränsar möjligheten till normal tillvaro.
Beh: Inte bara den ”onda taggen”, op ska undvikas, lm, antidepressiva har analgetisk och
antidepressiv effekt, psykologisk rehabilitering, social rehabilitering.
----------------------------------------------------11. Huvudvärk--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Primär huvudvärk: Återkommande, akut eller ny. Symtomatisk huvudvärk. Nociceptiv smärta
(vaskulär, myogen, traktion). Neurogen smärta som elstötar brännande.
Tidsmönster viktigt för diagnos: Hur länge? Attacker? Hur ofta? Hur långa? Kluster? Utlösande
faktorer? Vad lindrar? Förlopp? Associerade symtom? Andra sjd, lm, social situation.
Primära huvudvärkssyndrom (enl IHS): HV av spänningstyp; migrän (utan aura, med aura,
ovanligare varianter), kluster-HV/Hortons HV, ovanliga tillstånd (paroxysmal hemikrani, SUNCT,
primär ansträngnings-HV, hemikrania kontinua, new daily persistent headache).
Symtomatisk huvudvärk (enl IHS):
 Traumahuvudvärk
 Vaskulära: TIA/cerebral infarkt, SAB, ICB, temporalisarterit, sinustrombos, artärdissektion
 Andra intrakraniella sjd: Tumör, idiopatisk intrakraniell hypertension, likvorläckage
 Lm/droger
 Inf: Meningit, encefalit, sinuit
 Metabola orsaker: Hög höjd, dialys, hyperkapni
 Fortledd smärta
 Psykiska orsaker: Somatisering, psykos
 Neuralgier/centralt utlöst smärta
Varningsflaggor – farlig HV: Urakut/förändrad HV, feber, omtöckning, nackstyvhet, staspapiller,
krampanfall, kräkningar, fokal neurologi, debut efter 50 åå, personlighetsförändring.
Bedsideundersökning: Snabbtitt (påverkad, slö, oklar?), temp, BT, puls, andning, meningism
(nackstyvhet, Kernigs test), tecken på ökat ICP, fokalsymtom (pupiller, ögonbottnar, pareser, reflexer,
Babinski, medvetandegrad, konfusion, tinningsartärer, konjunktival inj, ömhet över bihålor, blåsljud).
Utredning:
 DT-skalle: Akut svår HV (”åskknall”), ökande HV (dagar/veckor som inte liknar tidigare HV),
sänkt medvetandegrad, förvirring, fokalneurologi, papillödem.
 LP: Om misstänkt SAB då DT är neg, misstänkt meningit (virus/Borrelia), bakteriell meningit
(DT pch LP omedelbart, <1h insatt beh, Doktacillin iv 2g x4 + Klaforan 3g x3 iv).
 MR-angio/DT-angio: Artärdissektion, sinustrombos.
Migrän med aura: Reversibla retnings- och bortfallssymtom (flimmer, domning, parestesier), gradvis
utveckling, i tur och ordning, 10-30 min, därefter HV, migränekvivalent = aura utan HV.
Migrän utan aura: Attacker 4-72h.
Minst 2 av 4: Unilat, pulserande, så svår att den stör/hindrar vardagsaktiviteter, förvärras av fysisk
aktivitet. + Minst 1 av 2: Illamående/kräkning, foto/fonobi.
Behtrappan:
 Undvika migränframkallande faktorer (choklad, sömnbrist, alkohol, dofter, stress, mens)
 Vila-sömn-mörker-tystnad
 Receptfria lm
 Naproxen/diklofenak
 Medel mot illamående + tidigare nämnda
 Triptaner
 Profylax

Beh av migrän:
Egenvård: ASA 1g, paracetamol 1g, ibuprofen 400mg, diklofenak 25-50mg, sumatriptan 50mg,
zomig 5mg.
På recept: Naproxen 750-1250mg eller diklofenak 50-100mg. Triptaner (kan komb med naproxen).
Metoklopramid (Primperan) po/rektalt 10-20mg vid illamående.
Profylax: Övervägs vid >3HV-dagar/månad. Betablockerare (propranolol, metoprolol). Topiramat,
pizotifen, amitriptylin. (Flunarizin, kandesartan, valproat).
Migränspecifik beh:
 Triptaner: Sumatriptan, Maxalt, Naramig, Relpax, Almogran, Zomig, Imigran.
 Ergotamin: Cafergot, Anervan.
 DHE/dihydroergotamin: Orstanorm.
Migränrelaterad stroke: Extremt ovanligt, men ändå en viktig riskfaktor vid stroke före 50 åå.
Risk: Migrän med aura + samtidig rökning + p-piller.
Syndrom med migränlik HV: FHM, mitokondriesjd (MELAS), CADASIL.
Tryckömma punkter – muskelspänning: Endast 1/3 av patienterna.
Migrän
4-72h
Minst 2 av följande:
*halvsidig
*pulserande
*måttlig-svår intensitet
*förvärrad av fysisk ansträngning
Minst 1 av följande:
*illamående/kräkning
*ljus-ljudkänslighet

Spänningshuvudvärk
30min-7dygn
Minst 2 av följande:
*dubbelsidig
*molande, tryckande
*lätt-måttlig intensitet
*ej värre av ansträngning
Båda av följande:
*ej illamående/kräkning
*ej ljus-ljudkänslighet

Spännings-HV: Psykisk stress och inre oro, fysisk stress, monoton eller felaktig arbetsställning,
syn/hörselproblem, bettproblem/tandgnissling.
Beh: Ta reda på orsaken och påverka den. Undvika värktabletter. Lära sig avslappningsteknik.
Använda avslappning och motion i vardagen. Ta minipauser! Ev Amitriptylin till natten.
Analgetikautlöst HV:
 Kronisk daglig huvudvärk: ”Förvandlad” migrän. Bland-HV (migrän + spännings-HV).
 Risk med alla analgetika vid dagligt bruk, även vid smådoser, ssk: Kombinationspreparat m
koffein, kodein, dextropropoxifen, muskelrelaxantia; Ergotamin; Triptaner?
 Drugholiday veckor-månader krävs. Täta uppmuntrande åb. Sjukgymnast.
Hortons HV: Korta attacker, 15min-3h. Perioder 4-6v. Extremt intensiv smärta bakom ena ögat,
tinningen – alltid samma plats. Ögonrodnad, tårar, nästäppa, snuva, (ptos, mios). 1-3/d – dygnsrytm.
Anfallsbeh: Syrgas (kärlsammandragande), triptan (injpenna/nässprej).
Förebyggande under perioden: Verapamil (Ca-kanalblockerare), metylprednisolon (stötdos),
sandomigrin (5-HT2-antagonist), litium (vid kronisk Horton), metysergid (licens), neurokir (DBS mot
hypotalamus?).
Idiopatisk trigeminusneuralgi: Från 50-åå. Sekund-minutlånga huggande. Nn maxillaris och
mandibularis. Triggerpunkt. Normalt neurologstatus.
Antiep: Karbamazepin (200mg x2-4, gabapentin, mfl). Neurokir: Blockad av trigeminusgangliet
(glycerol, termokoagulation), Janettaop (dekompression i hjärnstammen).
Kommotio-HV: Migränlik, bultande, illamående/kräkningar.
Postkommotio-HV: Som spännings-HV, yrsel, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, depressionångest vanligt, neuroradiologi ua, sekundärvinstproblematik bör beaktas.

Sjukhusobs efter skallskada: DT visat intrakraniellt blod/fx. Konfusion, agitation eller sänkt
medvetandegrad. Fokalneurologi. Intox alkohol/droger. Komorbiditet av betydelse. Otillfredsställande
möjlighet för obs i hemmet. Äldre pat.
Risk: Epiduralhematom, akut subduralhematom, kontusionsblödningar, ökat ICP.
Whiplashassocierade tillstånd (WAD): Nackvärk, stelhet, inskränkt rörlighet ut i axlar-bröstrygg.
HV, parestesier, svaghet i armarna, dysfagi, dimsy, yrsel. Neurotiska depressiva symtom förekommer.
Neuroradiologi ua. Farmaka i akutskedet. Försiktig fysioterapi. Akupunktur, TNS, värme, massage –
kan ge (övergående) lindring. Stabiliserande ingrepp – i sällsynta fall.
Subaraknoidalblödning: Urakut, svåraste HV pat någonsin haft. Medvetslöshet, ibland övergående.
Nackstyvhet (ej momentant). Missa ej varningsblödning! DT-skalle akut, LP, kontakta neurokir!
Expansiv process: Tumör, kroniskt subduralhematom. HV, personlighetsförändring, neurologiska
fokalsymtom, ep.
Akut obstruktiv hydrocefalus: Stopp i inre likvorvägar (akvedukt, foramen interventrikulare), akuta
HV-attacker, dimsyn vid attackerna, DT-skalle, neurokir, anlägga shunt.
Sinustrombos: Ökat ICP: Progredierande HV, medvetandepåverkan, fokalsymtom. MR/DT: deltatecken, symmetriska infarkter, blödningsinslag. Trombolys?
Temporalisarterit: 50-åå. Molvärk, håröm, käkklaudikatio. Värk leder, muskler. Hög SR. Ömma
förtjockade tinningartärer. Prednisolon 60-80 mg – nedtrappning. Beh styrs av symtom och SR.
Karotisdissektion: Ensidig HV, smärta på halsen. Horners, blåsljud, tinnitus. TIA/stroke. MR/DTangio, UL. Vertebralisdissektion också vanligt.
Bakteriell meningit: Predisponerande: Alkoholism, diabetes, nedsatt immunförsvar, skallbasfx,
”främmande kropp”. Agens: Pneumokocker, meningokocker, HI, Listeria.
Symtom: Akut debut timmar-dygn, kraftig HV, feber, illamående/kräkning, allmänpåverkan,
förvirring/omtöckning påverkat medvetande, nackstyvhet.
Virusencefalit: Vanligaste agens: Herpes simplex 1, TBE, influensa A, enterovirus, varicella zoster.
Symtom: Feber och HV, dysfasi, desorientering, kramper, sänkt vakenhet.
Utred: LP (PCR-herpes), serologi i blod, DT/MR-hjärna, serum sparas.
Beh: Antiviral tills herpes kunnat avskrivas. Antiepileptika vb. Intensivvård vb.
Okulära orsaker: Akut glaukom, episklerit, optikusneurit, kornealsår, orbital myosit.
Akut huvudvärk:
 Subaraknoidalblödning: Plötslig HV, annorlunda icke-tidigare känd HV.
 Aneurysm: Tryck på n okulomotorius? Ptos, oförmåga adducera/föra ögat uppåt, nedåt samt
pupillvidgning.
 Ansträngningsutlöst/orgasm-HV: Måste utesluta SAB första gången, utred DT-skalle + LP.
 Karotisdissektion: Smärta på halsen, mot tinningen. Ev kombinerat med Horners. Utred med
MR eller MR/DT-angio.
 Sinustrombos: Progredierande HV. Postpartum, känd malignitet, tidigare DVT, dehydrering?
 Ökat ICP: Expansivitet/hydrocefalus/SDH/sinustrombos?
 Värk kring ena ögat: Migrän? Horton? Glaukom? Karotisdissektion? Sinuit?
-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

Klassifikation av HV:
 Primär HV: Migrän, HV av spänningstyp, Hortons HV (kluster-HV), kronisk paroxysmal
hemikrani, kraniella neuralgier och andra trigeminoautonoma cefalalgier (TAC).
 Sekundär HV: Symtomatisk HV vid hjärntumör, meningit, hjärnblödning (ffa SAB), TA,
efter LP. Traumatisika huvud/nackskador, kraniella vaskulära sjd, kraniella icke-vaskulära sjd,
bruk/utsättande av lm/substanser, inf, metabola störningar, sjd i bihålor, tänder, käkleder,
ÖNH, psykiatrisk sjd.
 Kraniella neuralgier och andra ansiktssmärtor.

Anamnes:
 Var sitter smärtan? Lokalisation
 Vilken karaktär? Molande, tryckande, bultande, skärande, sprängande, förvärras vid
ansträngning.
 Utlösande faktorer? Stress, oro, avkoppling, födoämne.
 Några associerade symtom? Illamående, kräkning, ljusskygghet.
 Tidsprofil? Hur länge, hur långa attacker
 Vad vill du helst göra när du har som mest ont? Ligga stilla (migrän) – gå runt (Horton).
Varför värk? Hjärnvävnad ej smärtkänslig. N trigeminus innerverar hinnor och kärl. Infl, dilation,
förskjutning eller dragning av kärl samt retning av duran. Infl/dilation av artärer utanför skalpen.
Kontraktion av muskler i skalpen, nacken eller tuggmuskler. Sjd i ögon, öron, näsa, bihålor, käkleder
och tänder.
Central sensitisering: Den ”centrala” delen avser CNS. ”Sensitisering” innebär att området har blivit
överkänsligt. Vårt CNS har blivit betingat till att överreagera på vissa stimuli.
1. Primär HV:
Migrän: Vanligt! 20% av kvinnor, 10% av män. Debutålder 10-20 år, (oftast <40åå). Ofta unilateral
smärta, vanligen övre huvudhalvan. Intensiv, sprängande, pulserande, förvärras ofta vid ansträngning.
Ofta ljus-ljudkänslighet, illamående, kräkning, blekhet. Ofta tidigt på morgonen (tumörsmärta också
på morgonen). Attackduration 4-72h (kortare hos barn). Stress, ost, vin, choklad, menstruation.
Luktkänslighet vanligt! Patognomont.
Migrän med aura: 15-20 min. 10%. Aura som föregår HV, vanligen flimmerskotom. Flimmer, även
domning, dysfasi – det bör alltid vara en spridning av bortfallssymtomet. Migränaura utan HV
förekommer.
Rökning, p-piller, frekventa migränanfall, kvinnor <45åå  ökad strokerisk.
Patofysiologi: OBS! Neurovaskulär HV med både neuronal och vaskulär genes. Kortex, hjärnstam
och trigeminovaskulära systemet. Central neuronal hyperexcitabilitet – migränanfallet börjar.
Depolarisering med en spridning liksom metabola förändringar. Initialt sänkt blodflöde i
occipitalbarken, långsam spridning över kortex, härefter en fas av ökat blodflöde (hyperemi). Påverkan
på det trigeminovaskulära systemet eller andra hjärnstamsbanor. Trigeminussystemet – cellkropparna
är tvåpoliga och placerade i trigeminusgangliet. En inflammatorisk kaskad aktiveras.
Cortical spreading depression (CSD): En våg av intensiv nervcellsaktivitet längs hjärnans yta, följs
av en långvarig nervcellsdepression då ingen aktivitet sker. Ökad retbarhet hos nervceller kan resultera
i ökad risk för CSD, det fenomen som anses ligga bakom migränauran.
Beh: Undvika utlösande faktorer. ASA eller paracetamol – bör tas tidigt, gärna i komb med koffein.
NSAID (Naproxen, Ipren, Voltaren). Triptaner; sumatriptan (Imigran, t/inj sc), zolmitriptan (Zomig,
t/nässprej), rizatriptan (Maxalt), almotriptan (Almogran).
Profylax (förebyggande): Ges om >3-4 anfall/mån eller besvärliga långa anfall. Betablockerare
dagligen, propranolol (Inderal), Pizotifen (serotoninhämmare), Metysergid (serotoninhämmare), antiep (Valproat, Topiramat). Akupunktur, sjukgymnastik.
Nyare beh: Botox – vid kronisk migrän (minst 15 HV-d/mån). Muskelavslappnande, men även en
mer komplex mekanism där botulinumtoxin antas ha en hämmande effekt på de mekanismer
involverade i migränpatogenesen. Occipitalnervsstimulering.
Spännings-HV: Debut: 15-50åå. Delvis psykiskt spänningstillstånd med oförmåga att slappna av.
Långvarig kontraktion av kraniets muskulatur. Synbesvär. Bettanomali – bruxism. Cervikala
affektioner – utgår ifrån nacken. Central sensitisering. Dov, molande värk, tvärs över pannan och över
tinningar, vanligt med värk i nacken. ”Trång hjälm”. Värken ökar vid stress och anspänning. Ev yrsel
och ostadighet. Beskriver en avskärning.
Beh: Lugnande info. Sjukgymnast. Minska analgetikakonsumtion – helst ta bort helt! Korrigera
utlösande faktorer. Livsstilsförändringar – regelbundna måltider, motion. Ev lågdos amitryptilin
(Tryptizol). Ev bettskena.

Lm-utlöst HV: Alltid en primär HV i botten. Analgetikakonsumtion 3-4x/v under 3 mån tid kan ge
dessa besvär. Dov, molande, blandad form av HV, ibland inslag av migrän och spännings-HV. I
princip relaterat till abstinens, men tar medicin, en ond cirkel. Beh: Sluta prompt med lm! Ev tillägg
amitryptilin under en tid.
Trigeminala autonoma cefalalgier (TAC): Primära HV-syndrom med unilateral smärta och
associerade autonoma symtom. Hortons HV, kronisk paroxysmal hemikrani, SUNCT (kortvarig,
ensidig, neuralgiliknande HV-attack med konjunktival kärlinjektion och tårflöde).
Hortons HV: Ffa män, 80%, prevalens 1:1000, ofta rökare. Debut: 20-40 åå. Alltid unilateral mkt
intensiv, sprängande svår smärta, ofta i anslutning till ögat och tinningen, kommer i attacker (15 min3h) under perioder, ofta årtidsvariation. Rastlöshet/motorisk oro under attack. Besvären kommer oftast
i perioder om 2-12v. Kan ofta vara besvärsfria i långa intervall, månader-åratal. Kommer ofta på
regelbundna tider under året och dygnet. OBS! Vanligt med sen diagnos, flera år, tex sinuitbeh,
tandingrepp osv som utförs i onödan!
Diagnos:
 A. Minst 5 attacker som uppfyller B-D.
 B. Svår unilat smärta i trakten av ena ögat/tinningen som obeh har duration på 15-180 min.
 C. HV åtföljs av åtminstone 1 av följande symtom:
o Ipsilateral konjunktival kärlinjektion/tårflöde
o Ipsilateral täppthet i näsan/rinorré
o Ipsilateralt ögonlocksödem
o Ipsilateral svettning i panna och ansikte
o Ipsilateral mios/ptos
o Känsla av rastlöshet/agitation
 D. Attackerna förekommer 1 gång varannan dag upp till 8x/dygn.
 E. Inte beroende av annan orsak/sjd.
Patofysiologi: Omfattar aktivering av hypotalamus och den trigeminoparasympatiska reflexen med
vasodilation, parasympatikuspåslag och störning av sympatiska nervsystemets funktion.
Beh:
 Attack: Syrgas. Inj Imigran eller andra triptaner.
 Förebyggande: Verapamil (Isoptin) högdos. Metysergid. Prednisolon 40-60 mg/d. Litium (vid
kronisk Horton). DBS vid mkt svår och terapiresistent sjd.
Kronisk paroxysmal hemikrani: Korta attacker 5-15 min 5-30x/d. Liknar för övrigt mkt Horton,
vanligare hos kvinnor. Beh: Indometacin – NSAID.
Trigeminusneuralgi: Anfallsvis påkommande smärthugg inom nervens utbredningsområde. Kan
utlösas av beröring (rakning, tandborstning, tuggning) – trigger. Beh: Karbamezapin, i akuta svåra fall
fenytoin (Pro-Epanutin iv).
Sekundär HV:
Meningit: HV är i regel bilat, dov, molande och sprängande, förvärras vid huvudrörelser.
 Bakteriell: Feber, svår HV, ryggsmärtor, ljusskygghet, illamående, nackstyvhet.
 Serös: Som ovan, men ej lika påverkad.
Subaraknoidalblödning (SAB): Urakut HV – ”något brast i huvudet”, ”nackskott”. Oftast aneurysm
som spontant brister. 40-60 år, men 15% <40 år. Intensiv, skärande, sprängande värk, ljusljudkänslighet. Alltid akut utredning! Beh: Op om man finner blödande aneurysm, ibland konservativt
om man ej finner blödningskälla.
Andra huvudvärksformer:
Ansträngningsutlöst HV: Kan utlösas av löpning, styrketräning, tyngdlyftning.
Coitus/orgasm-HV: Plötsligt insättande strax före/under orgasm. SAB bör uteslutas första gången,
indometacin kan provas som beh.

Temporalisarterit: Skärande värk i tinningen, drabbar äldre, ofta även generell muskelömhet.
Tuggsmärta! Beh: Steroider, kan annars ge blindhet.
Benign intrakraniell hypertension/pseudotumor cerebri: Synen kan hotas. Vanligen yngre kvinnor,
ofta adipositas. Högt BT – ger sällan HV!
Varningsklockor vid akut insättande HV:
Anamnestiskt:
 Urakut debut, speciellt vid fysisk ansträngning
 Ny/förändrad HV hos pat med tidigare primär HV
 HV av hög intensitet
 HV som förvärras av valsalvamanöver (hosta, nysning, krystning)
 Svimning vid debuten
 Ep-anfall
 Personlighetsförändring, andra neurologiska symtom
 Ålder >50 år
Statusfynd:
Allmänpåverkan:
 Feber, nackstelhet, pos Lasègue
 Medvetandepåverkan, gäspningar, hicka
 Motorisk oro, irritabilitet
 Ljus/ljudskygghet
 Kräkningar
 Ömmande pulslösa tiningartärer
Fokalneurologiska statusfynd:
 Stor ljusstel pupill, ensidig ptos, anisokori
 Staspapiller
 Hemisymtom, reflexasymmetri, pos Babinski
----------------------------------------12. Stroke/Cerebrovaskulära sjd----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Stroke, cerebrovaskulär sjukdom (CVS), apoplexi eller slaganfall är samlingsnamn för alla de
sjdtillstånd som leder till plötsligt funktionsbortfall i delar av eller hela CNS och har en vaskulär orsak.
1 år efter en stroke är 50% avlidna eller beroende av andra för ADL. Medelålder 75 år.
Indelning:
Stroke: Symtomdiagnos, symtom >24 h. Liknande symtom vid hjärninfarkt/ICB, olik vid SAB.
 Hjärninfarkt (85%): Hypoattenuering (mörkare) på DT. Syns ej alltid 24 första h. Svårt se
infarkter i bakre skallgrop pga benartefakter. Ofta nattliga insjuknanden.
 Vanligaste orsakerna:
o Storkärlssjd (karotisstenos): 25-35%, aterosklerotiska kärlförändringar (stenos,
ulcererande förändr i plack, ffa i extrakraniella + större intrakraniella kärl), symtom
från enskilt kärlterritorium, hemodynamiska effekter (watershedinfarkt), ofta multipla
kärlriskfaktorer + kärlsjd i andra kärlbäddar.
o Kardiell embolikälla (förmaksflimmer): 25-30%, ffa äldre. Även akut hjärtinfarkt,
kardiomyopati, klaffprotes, PTO. Vanligt med blödningsinslag. Lesioner i flera
kärlområden och ev systemiska embolier. Hjärteko tillför mest (bara) vid känd hjärtsjd.
Ekokardiografi:
 Transtorakalt/TTE: VK-tromb, kardiomyopati.
 Transesofagalt/TEE: Endokardit, förmakstromb, patent foramen ovale (PFO).
o Småkärlssjd/lakunär infarkt: 20%. Lakunär infarkt <15 mm. Små penetrerande
ändartärer (basala ganglier, capsula interna, pons), god prognos, TIA förekommer.
Renodlade symtom: Motorisk, sensorisk, sensorimotorisk, ataktisk hemipares, dysartri
(klumpig hand), enstaka kranialnerver. Aldrig ögonsymtom eller kortikala symtom.
Capsular warning syndrome.



Ovanliga orsaker: Koagulationsrubb, vaskulit, narkotikamissbruk, monogena sjd.
o Sinustrombos: Aseptisk/septisk: Inf bihålor/öron/hud, skalltrauma/fx,
malignitet/koagulationsrubb. Symtom: HV, staspapill, fokalneurologi.
DT/MR-angio: Hemorragisk infarkt bilat, trombmassa, bortfall av sinus, ev blödning.
Beh: Venös trombolys, Heparin, ab, anti-ep.
o Kärldissektion: ICA/vertebralis. Uppkomst vid: Huvudvridning/sportutövning,
halstrauma. Symtom: Horners, ensidig hals/ansikts/nackvärk, symtom som vid
TIA/infarkt. 15% av unga stroke. Kan misstas för migrän.
o Migränös hjärninfarkt: Migrän med aura, prolongerad aura, fokalneurologi >7d
(PCA: Synfältsdefekt), DT-positiv.
 Intracerebralblödning/hjärnblödning (ICB 10%): Ofta snabb utv av neurologiska symtom.
Insjuknande under dagen vid full aktivitet. HV, kräk vanligt vid insjuknande. Sänkt
medvetandegrad. Nackstyvhet ibland. Syns alltid på DT.
Orsak: Ateroskleros i komb med hypertoni, aneurysm, atriovenös kärlmissbildning (AVM),
tumör, (trauma). Antikoagulantia/blodförtunning.
 Subaraknoidalblödning (SAB 5%): Urakut insättande HV. Illamående, kräk. Medvetandepåverkan. Nackstelhet (dröjer 24h), ögonmuskelpares, synfältspåverkan. Sällan fokalneurologi.
Varningsblödning 10-25%. Urakut död 17%.
Orsak: Ruptur av arteriellt aneurysm (60%), kärlmissbildning (20%), hypertoni/ateroskleros,
intracerebral blödning, tumör, (trauma), blödningsbenägenhet.
Transitoriska ischemiska attacker (TIA): <24h. Klinisk diagnos med mkt ”mimics”, hopade TIA.
TIA-diagnos ibland beroende av radiologi.
Symtom: Beroende på kärlterritorium.
 Karotisterritoriet: ACA, MCA, PCA (15%). ”Supratentoriellt”. Storhjärna samt retina.
Amaurosis fugax (TIA; endast ett öga), mono/hemipares, dysestesi, central facialispares
(panna sparad), dysfasi/tal (vä), neglekt/rumsuppfattning (hö), homonym hemianopsi (likadant
på båda ögonen).
 Vertebrobasilaristerritoriet: Infratentoriellt/bakre skallgrop. Lillhjärna, hjärnstam, synbark.
o Kranialnervssymtom: Dysartri (sluddrigt tal), dysfagi (svalgpares), diplopi
(dubbelseende), perifer facialispares (hela ansiktet).
o Symtom från långa banor: Locked-in-syndrom, korsade symtom.
o Cerebellära symtom: Ataxi/koordinationsstörning, yrsel/balansproblem, kräkningar.
o Synbarkssymtom: Kortikal blindhet.
Basilarisocklusion: Occipital HV, yrsel, dubbelseende, dysartri, dysfagi, motoriska och sensoriska
symtom bilat eller sidoväxlande, vasomotor/ventilationsstörning, ”HUSK MIDAS e B”.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Olfaktorius
Optikus
Okulomotorius
Troklearis
Trigeminus
Abducens
Facialis
Vestibulokoklearis
Glossofaryngeus
Vagus
Accessorius
Hypoglossus

Anosmi
Homonyn hemianopsi, bitemporal hemianopsi, monokulär blindhet
Blickpares [abducerat nedåt, ptos, mydriasis]
Blickpares [vid trappgång]
Känselbortfall
Blickpares
Ansiktsförlamning, hyperakusis
Tinnitus, yrsel, nystagmus
Smakförlust, svalgpares
Svalgpares, artikulationsrubbning, dysfoni, stridor
Pares/atrofi av mm sternokleidomastoideus och trapezius, vingskapula
Tungpares

Primärprevention: ↓BT, ↓vikt, antirökprogram, fysaktivitet, Medelhavsdiet, SCORE, ”poly-pill”.
Riskfaktorer:
 Ej påverkbara: Ålder, kön, tidigare genomgånga CVS.
 Konventionella: Högt BT viktigast! Hjärtsjd (förmaksflimmer) (x6-9 riskökning), diabetes
(x2-3), rökning (x2-3), hyperlipidemi, halsblåsljud (x2), karotissentos (x10).

Akut handläggning: Anamnes, status, akut provtagning (vid trombolys endast glukos, ev PK/APTT;
blodstatus, elstatus, blödningsstatus, glukos, SR, CRP, LPK, troponin kan tas direkt efter
trombolysstart), temp, EKG, neuroradiologi (DT-skalle), LP.
Akut anamnes:
 Akut insjuknande: Plötsligt! Fråga efter exakt tidpunkt!
 Symtom: Ensidigt oftast – tänk kärlterritorium! Bröstsmärta, krampanfall, medvetandeförlust,
huvudvärk.
 Tidigare/nuvarande sjd, aktuella mediciner.
Status: Andning, puls, BT! Hjärta (oregelbunden rytm, blåsljud), kärl (karotisblåsljud), lungor, buk
(glöm ej blåsan!).
Neuro: NIH Stroke Scale/NIHSS (15 punkter/10 min), medvetandegrad (GCS), armar-uppåt-sträck,
finger-näs/knä-häl, dysfasi/dysartri, deviation konjugée.
Röntgenundersökningar:
 DT-skalle: Superakut vid trombolys. Om det påverkar handläggning de närmaste 24h:
Hopade/maligna TIA, progressiv stroke, neurokirurgisk åtgärd, oklar etiologi (SAB, SDH,
EDH), diffdiagnoser.
 DT-angiografi, diffusions-MR
 DT-perfusion: Kontrastinj (övre lillhjärnan till övre basala ganglier), regionalt flöde, infarkt
syns tidigare liksom penumbraområde, stor variabilitet.
SAB – LP: Alltid om DT ej visar blödning. Kan upptäcka blödning som DT ej har tillräcklig
upplösning för. Diff mot inf, infl/MS.
Diff: Partiella ep-anfall/postiktal pares, metabol störning (hypoglykemi/intox, inf-sjd), intrakraniell
expansivitet (kroniskt subduralhematom, meningiom/hjärntumör), migränaura, hypotensiva episoder,
temporalisarterit, meningit/encefalit/Borrelia, MS, funktionella/dissociativa pareser.
Akut beh:
 Trombolys: tPA, Actilyse, godkänt <4,5h.
o Inklusion: 18-80+ år (öppen gräns), DT/ej blödning, symtom i >30min men <4,5h,
infarkt <30% MCA alt <50% av örviga kärlterritorium.
o Exklusion: Blödning, >25p NIHSS, misstänkt SAB, stroke <3 mån, tid hjärnblödning
med ↑blödrisk, ↑BT (>185/110), PK >1,7, nya antikoagulantia, aortadissektion,
CADASIL.
 Trombektomi: DT-angio måste utföras. Kateterledd metod/stentriever. Upp till 9h efter
insjuknande i främre cirkulationen. Basilartromb upp till 12-24h.
 Akut BT-sänkning: Vid >230/130 hjärninfarkt, >185/110 vid trombolys, >200/100
hjärnblödning. Furosemid po/iv eller Trandate po (iv vid trombolys). ↑BT är rel
kontraindikation för antikoagulantia + ABSOLUT kontraindikation för trombolys. Ej <130/80.
 Neurokir – Hemikraniektomi: Op bort skallbenet på en sida, bäst <50åå, GCS <12,
förbättrar överlevnad, EBM.




Antikoagulantia: Vid upprepade TIA, fluktuerande symtom, ALDRIG progressiv stroke.
Heparin/Fragmin. ↓DVT, LE. Obs! Kontraindikationer! Vänta med insättning av Waran i 1-2-5d. Sätt
ut Waran om stor infarkt, återinsätt efter kontroll-DT.
Antiaggregantia: Trombyl 300mg (bolus) upp till 14d, därefter 75 mg. Ej vid blödning eller indikation
för antikoagulantia. Effekt på överlevnad/ADL <48 h.

Akut beh vid ICB:
 Neurokir: Ytlig eller lillhjärnsblödning. Progressiv medvetandesänkning eller bortfall. Ej op
om djup blödning och medvetslös pat.
 Konservativ (minska ICP): BT-sänkning, sängläge, förebygg förstoppning, ångestlindring,
smärtlindring och illamående.
Akut beh vid SAB:




Neurokir: Metallklips, coiling [<48-72 h för att minska risk för kärlspasm].
Konservativ: Vila 14d, successiv mobilisering. Beh mot kärlspasm (Ca-blockare). I övrigt som
vid ICB.

Akut övervakning: Paresschema (NIHSS), medvetandegrad, puls/BT, temp, P-glukos, saturation.
Syftet är att optimera pat. Ökad dödlighet/ADL-beroende vid avvikelser.
Utred på avd: Hitta insjuknandeorsak. Påbörja sekundärprevention.
 Utred alltid stora kärl och kardiell emboli: Duplex-halskärl eller DT-angio, telemetri (akut),
bandspelar-EKG eller tum-EKG, lab (blodfetter, leverstatus, HbA1c, blodsockerkurva,
glukosbelastning).
 Fördjupad anamnes: CHADS-VASC (HAS-BLED), DVT, LE, spontanaborter, infl
(perikardit, bihålor, pleurit, etc), hörselproblem, hjärtsvikt.
 Ovanliga orsaker – ha koll!
Utredning:
 Koagulationsutredning: Ind: <50åå, kardiolipinAk, lupusantikoagulans, mfl.
 Vaskulitutredning: ANA, ANCA, elfores, SR, RF.
 MR-diffusion: Säkerställa infarktdiagnos/utbredning.
 MR-angio: Arteriovenös missbildning (AVM), dissektion, sinustrombos.
Sekundärprevention: En standard till alla! Undantag för särskilda tillstånd!
 Antiaggregantia: ASA (Trombyl) + Dipyridamol (Persantin) eller Klopidogrel (Plavix)
ensamt.
 Hyperlipidemi: Simvastatin. Anti-inflammatorisk + neuroprotektiv effekt.
 Hypertonibeh: ACE-hämmare i 1:a-hand, mål 140/80.
 Rökstopp
 Antikoagulantia: Waran (1:a-hand), Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban. Vänta med
insättning av Waran 0-5d. Sätt ut Waran om stor infarkt, återinsätt efter kontroll-DT om 1-2v.
o EBM: Förmaksflimmer, om genombrott på terapeutisk beh  öka PK-intervall 0,5,
ASA har ingen plats vid förmaksflimmer, ev malignitetsutredning.
o Waranpraxis: Sinustrombos (3-6 mån), dissektion (3-6 mån), ulceration i karotisplack
(3 mån alt klopidogrel + högdosstatin), andra kardiella embolikällor (VK-tromb).
 Karotiskir eller stentning: Utred: Duplex  >50% (70%) stenos. NASCET. Bekräfta med
DT-angio.
o Kirurgi (CEA): Symtomatisk stenos >50%, säkert >70%. Bäst effekt <2v (post hoc).
<3 mån från symtom. Asymtomatiska stenoser – endast i studier. Stentning hos pat
<70 år ett alt.
 PFO-kir: TEE-utredning. Transkateterslutning: Randomiserade studier, tid Waranbeh.
Beh av avvikelser på avd:
 Vätskebalans (2-2,5 l/dygn).
 Blodsocker: Undvik glukosdropp första dygnet, >10mmol/l  Snabbverkande insulin sc.
 Feber (>37 grader): Paracetamol 500-1000 mg x4.
 Trombosprofylax: Sjukgymnastik, stödstrumpor. Fragmin 2500-5000IE sc. Obs om stora
blödningsinslag.
 Krampanfall: Stesolid Novum 5-10 mg iv. Profylax om >7d efter stroke.
Tidig aktivering och rehabilitering: Snabb återgång hem, utan onödiga förflyttningar i vårdkedjan.
Team: Läk, SSK, USK, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, dietist, neuropsykolog.
Hemrehab.
Kompl under vårdtiden: DVT, lungemboli, pneumoni, UVI.
Sena kompl: Depression (SSRI – svårbeh), epileptiska anfall (Stesolid Novum 5-10 mg iv mot anfall,
profylax om >7 dagar efter stroke), smärta (neurogen smärta – Tegretol, Tryptizol, Lyrica,
(Neurontin)), demens (ASA skyddar!), uttröttbarhet.

Appendix:
Primärprevention: Sänka BT-nivån, hålla vikten nere, antirökprogram, regelbunden fysisk aktivitet,
Medelhavsdiet, SCORE.
Polybill: Beståndsdelar: 3 BT-lm i halvdos (diuretika, Ca-blockerare, beta-blockerare eller ACEI),
statin, ASA 75 mg, folsyra. Målgrupp: Alla >55 utan hjärtkärlsjd. Riskreduktion med 80% för stroke.
Kliniska syndrom: Wallenbergssyndrom (lat medullärt syndrom), basilarisocklusion, malign
mediainfarkt, subclavian steal.
 Wallenbergs syndrom: PICA, dissocierad sensibilitetsnedsättning (ipsilat i ansikte, kontralat
i kropp), kraftig rotatorisk yrsel, illamående, kräkning, dysfagi, dysartri, ipsilat hemiataxi,
blickriktningsnystagmus.
Antikoagulantia akut(?): Detta är oftast snabb sekundärprevention! Ind-praxis: Hopade/malign TIA,
fluktuerande symtom, snabb sekundärprofylax, ALDRIG vid progressiv stroke.
Heparin/Fragmin: Minskar DVT och lungembolier. Obs! Kontraindikationer.
Akut BT-sänkningspraxis: >220/120 hjärninfarkt, >185/110 vid trombolys, >180/105 hjärnblödning.
Furosemid 40 mg po/iv eller Trandate 100 mg po (10 mg x1 iv vid trombolys). Högt BT är en relativ
kontraindikation för antikoagulantia samt ABSOLUT kontraindikation för trombolys. Ej <130/80.
NIHSS: Medvetandegrad, orientering, uppmaningar, horistontella ögonrörelser, synfält, facialispares,
motorisk funktion (arm/ben), extremitetsataxi, sensorik (nål), språk, dysartri, utsläckning och
ouppmärksamhet.
Storkärlssjd: Stenoser bildas: Bifurkationer, turbulent flöde, mikroembolier.
Kardiella embolikällor:
 Högrisk: FF, klaffprotes, mitralisstenos, nylig hjärtinfarkt (<4v), vä-kammartromb,
förmaksmyxom, dilaterad kardiomyopati, infektiös endokardit.
 Lågrisk: PFO/paradoxal emboli, förmaks/ventrikelseptumdefekt, förmaksseptumaneurysm,
uttalad mitralisanulusförkalkning, mitralvalvsprolaps, kalcifierad aortastenos, nedsatt väkammarrörlighet.
Myogena sjd: CADASIL, MELAS, hyperhomocysteinuri, Fabry sjd, sicklecellanemi.
Koagulationsrubbningar:
 AntifosfolipidAk: Sinustrombos, TIA, hjärninfarkt, unga med förlängd APTT, prim/sek (SLE).
 Protein S/C-brist, antitrombin III-brist: Ärftlig/förvärvad, sinustrombos, hjärninfarkt.
 P-piller i kombination med hereditet.
CNS-vaskulit: Primär: Primär angiit i CNS, PACNS. Nytillkommet neurologiskt deficit med
angiografiska/PAD-mässiga tecken till CNS-vaskulit samt avsaknad av faktorer som kan orsaka en
sekundär vaskulit. Diagnossvårigheter: Blodprover (autoAk, SR) är ua vid PACNS! CSF kan vara ua.
Ingen specifik symtombild. MR-angio och konventionell angio kan vara ua. Svårt få hjärnbiopsi gjord.
Sekundära vaskuliter: Takayashu, storkärlsarterit, Wegeners, etc.
Symtom: HV, krampanfall, stroke. Ataxi, synrubbning, afasi, personlighetsförändring,
kranialnervspareser, myelopati, koma.
CADASIL: Notch3-genen. 4 huvudsymtom: Ischemisk attack, migrän, depressivitet, demens
(exekutiv funktion). Småkärlssjd. Ingen beh, undvik trombolys!
Fabry sjd: X-bunden lysosomal sjd (alfa-galakosidas A). Angiokeratom, akroparestesi,
korneal/linsdefekter, arytmi, kardiomyopati, njursvikt, stroke (ffa vertebrobasilaristerr; unga (<55)
kryptogena stroke, medelålder 38), klassisk eller sen fenotyp.
Riskfaktorer:
 Ej påverkbara: Ålder, kön, tidigare genomgångna stroke, tysta stroke.
 Konventionella: Högt BT, hjärtsjd, diabetes, rökning, hyperlipidemi,
halsblåsljud/karotisstenos.
 Nya:
o Genetiska markörer (APC-resistens/faktor V, ACE, MTHFR, protrombin),
alkoholöverkonsumtion, låg fysisk aktivitet och/eller svår psykisk stress, sömnapné.

Associerade, utan känd nivå: CRP, lipoprotein(a), fibrinogen, homocystein. hs-CRP:
Högrisk om >3mg/l, intermediär riskfaktor hos pat utan känd CVS (10-20% risk för
händelse över 10 år).
o ”50%-myten”: Traditionella riskfaktorer är undervärderade.
o Peridontit och mindre antal tänder: Riskökning 30-60%, prevalens av karotisplack
ökar med antalet ”tappade” tänder.
o Östrogen: Osäkert.
o Riskmarkörer i yngre ålder för IMT: LDL, BMI, rökning, SBT.
Antiaggregantia: Akut beh: Trombyl 300 mg (bolus) i upp till 14d, därefter 75 mg.
Ind: Ej blödning eller indikation för antikoagulantia, effekt på överlevnad/ADL <48h.
EBM: ASA + dipyridamol eller klopridogel. Trombyl 75 mg x1 och Persantin Depot 200 mg x2.
Persantin trappas in under Alvedonskydd. Plavix/Klopridogel 75 mg x1, vänta 2v innan insättning.
OBS! Kombinera aldrig ASA och Plavix, pga ökat antal allvarliga blödningskompl ffa hos pat med
DM och lakunära infarkter (post hoc-analys). ASA-allergi/biv på dipyridamol: Klopidogrel (Plavix 75
mg x1). Komb ASA + klopidogrel endast efter hjärtinfarkt och/eller stentning.
Vid recidiv: Ny utredning och tilläggsbeh.
Antikoagulantia: Oftast snabb sekundärprevention! Indikationspraxis: Hopade/maligna TIA,
fluktuerande symtom, snabb sekundärprofylax, ALDRIG vid progressiv stroke.
Heparin/Fragmin: Minskar DVT och lungembolier. Obs! Kontraindikationer. Vänta med insättning av
Waran 1-5d. Sätt ut Waran om stor infarkt, återinsätt efter kontroll-DT om 1-2v.
Hyperlipidemibeh: Alla ska ha statin. Även vid normala nivåer. Tidigare behnivåer: Kol >4,5 mmol/l,
LDL >2,5 mmol/l. Simvastatin 20 mg x1, måldos 40 mg. Statiner har anti-infl och neuroprotektiv
effekt. ACEI 1:ahand.
Karotiskir: Dåliga op-resultat: <3% mort/morbid. Kontraindikationer: Hög biologisk ålder, ickekontrollerad hypertoni, dålig medverkandeförmåga, dåliga op-resultat, hjärtkärlsjd (relativa:
karotisocklusion kontralat, ateroskleros distalt i samma kärlterritorium som den för kärlkir avsedda
förändringen, utbredd aterosklerotisk kärlsjd).
o

-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

Incidens: 30.000/år, 8.000 TIA, 3:e vanligaste dödsorsaken efter kranskärlssjd och tumörsjd.
Medelålder: 68,6 år (män), 72,9 år (kvinnor). Kvinnor får allvarligare stroke än män: Dödlighet efter
1 månad 24,7% jämfört med 19,7%. Ffa pga förmaksflimmer (incidensen ökar med åldern).
Strokedefinition: Fokalt, ibland globalt, neurologiskt bortfall med plötslig debut och med en duration
på mer än 24h, eller ledande till döden dessförinnan, och med förmodad vaskulär genes.
TIA-definition: Temporärt fokalt funktionsbortfall, cerebralt eller retinalt, av vaskulär genes med
fullständig restitution inom 24h. Transitorisk ischemisk attack.
TIA utgör en varningssignal: 10-15% utv stroke inom 3 månader efter TIA. 5% utv stroke inom 2d
efter TIA. Skicka ej hem för poliklinisk utredning!
Strokeriskfaktorer:
 Icke-modifierbara: Ålder, kön, genetisk faktor.
 Modifierbara: Hypertoni (sänkning med 5 mmHg halverar risken för stroke), diabetes
mellitus, hjärtsjd (FF, hjärtsvikt, hjärtinfarkt), rökning, adipositas, hyperlipidemi, fysisk
inaktivitet, karotisstenos, alkoholöverkonsumtion, P-piller med östrogen (P-piller som enbart
innehåller gestagener ger ej ökad strokerisk, unga kvinnor som har migrän med aura har ökad
strokerisk och ska ha minipiller).
Hjärnans blodtillförsel: Hjärnan representerar 2% av kroppsvikten, men får 20% av cardiac output.
Symtom: Utifrån skadans lokalisation till kärlterritorium. Klinisk bild kan ej särskilja mellan infarkt
och blödning.
Insjuknande: Stroke/TIA-insjuknande har en plötslig debut. Alla symtom debuterar samtidigt. Ofta
försämring efter 2-3d pga ödem (ffa efter stor infarkt).
Karotissymtom: Motoriska och sensoriska symtom (kontralaterala till skadan). Kortikala symtom:
 Om skadan sitter i dominant hemisfär: Afasi, apraxi, akalkuli, alexi, agrafi – tala, göra,
räkna, läsa, skriva.



Om skadan sitter i icke-dominant hemisfär: Störningar i spatial perception, neglekt,
förändringar i personligheten.
 Ögonsymtom: Homonym hemianopsi (kontralateral till skadan), deviation konjugée (åt
skadade hemisfären, motsatt sida från symtomen).
Vertebrobasilarissymtom: Motoriska och sensoriska symtom (kontralateralt eller bilateralt).
 Cerebellära symtom (ipsilateralt): Ataxi, yrsel, nystagmus.
 Kranialnervs- och hjärnstamssymtom: Svalgpares, tungpares, dysartri, dysfagi, heshet,
nystagmus, känselnedsättning i en ansiktshalva, perifer facialispares, yrsel.
 Ögonsymtom: Diplopi, homonym hemianopsi (kontralat), bilateral blindhet (mkt ovanligt,
stroke i båda temporalloberna, hallucinationer att de ser), Horners syndrom (mios, ptos).
Båda områdena: Hemipares, halvsidig känselnedsättning, homonym hemianopsi, central facialispares,
ataxi.
Lakunärt syndrom (småkärlssjuka): Endast motoriska och/eller sensoriska symtom. Isolerad
motorisk hemipares (vanligast), isolerad halvsidig känselnedsättning, både hemipares och halvsidig
känselnedsättning.
Etiologi: 95% djup infarkt i ändartär, 5% blödning.
Lokalisation: Capsula interna (uttalade symtom), hjärnstammen, korona radiata, talamus.
Patofysiologi: Lipohyalinos i ändartärer.
Beh: Antihypertensiv beh, ASA, statiner.
Klassifikation: Baseras på kliniska fynd och resultat av diagnostiska test. Storkärlssjd, kardiell emboli,
smårkärlssjd/lakunär infarkt, ovanliga orsaker (dissektion, migrän, utlöst stroke), kryptogen stroke.
Fördelning av stroke: Cerebral infarkt (85%), intracerebrala blödningar (10%), SAB (5%).
Rekanalisation: Målet vid beh av ischemisk stroke är rekanalisation.
Kontraindikation: Manifest infarkt (beror på rtg-bild, ex: ett helt kärlområde) och blödning (tid >4,5h).
Hur uppnå: Spontant (några %); farmakologiskt med iv trombolys (beslutas av nativ DT),
intraarteriell trombolys; mekaniskt med trombektomi (i främre ocklusion <8h, bakre <24h);
sonotrombolys med UL, forskningsnivå.
Handläggning av strokelarm: Säkra vitala funktioner, anamnes via ambulans, pat, anhöriga,
insjuknandetid? wakeupstroke? när var pat senast frisk? (tiden bestämmer pga ökade biverkningar vid
ökad tid), b-glukos (kan simulera stroke). Status: Cor, puls, BT. NIHSS (max 25p, ffa de främre
infarkterna), iv infart, akut transport till rtg, meddela att ni är på väg!
Detta gör du inte just nu på akuten: Skreena kontraindikationer för trombolys, tar blodprover
(blodprover måste dock tas akut om pat står på Waran/NOAK) INR <1,7, EKG, informera pat och
anhöriga.
4 hörnstenar vid strokeutredning: Klinisk bild, nativ DT-hjärna, DT-perfusion, DT-angiografi.
Målet med rtgundersökningarna?
 Nativ DT-hjärna: Utesluter blödning, möjliggör snabbt ställningstagande till trombolys.
 Efter nativ DT-hjärna genomförts och ev trombolys startats:
o DT-angiografi: Ocklusion (ställningstagande trombektomi)
o DT-perfusion: Penumbra/mismatch (ratio penumbra/infarkt).
Behkriterier för iv trombolys: Möjlighet inleda beh <4,5h efter symtomdebut, ålder 18 år eller äldre.
Exklusionskriterier för iv trombolys: DT visar blödning eller tidig hjärninfarkt som tyder på
allvarlig skada (riktmärke >1/3 av mediaterritoriet eller >½ av annat kärlterritorium), NIHSS >25,
hypoglykemi, BT >185/110 (sänk med 10 mg Trandate (icke-selektiv betablockerare) x flera + Furix),
blödningsbenägenhet. .
Beslut om trombolys: Insjuknandetid, inga kontraindikationer, nativ DT-bild  Tag snabbt beslut!!
tPA (Actilyse) ordineras efter vikt. Pat och gärna även anhöriga informeras om att beh rek.
Kontrollera lab som ev tagits akut, INR, APTT. Dos: 0,9 mg per kg kroppsvikt, högst totalt 90 mg

enligt följande: Först ges 10% av dosen som iv bolus, därefter resterande som iv infusion under 60 min.
Pat observeras med kontroller av: Medvetandegrad, neurologiska funktioner, puls, BT, andning, AT
var 15:e min under infusionen, + NIHSS. Var 30:e min under följande 6h och därefter varje timme upp
till 24h  kontroll-DT.
Neuroradiologi: Samtidigt som pat erhåller ev trombolys genomförs DT-perfusion och DT-angiografi.
Därefter ställningstagande till ev trombektomi.
Om trombolys ej kan ges/om trombolysen ej hjälper: Konsultera strokejour/neurointervention,
trombektomi via ljumske, intraarteriell trombolys görs sällan.
DT-perfusion: CBF, CBV, MTT (passage över vävnaden).
Strokemimics: Todds pares (symtomatiska kramper kan ses vid akut stroke, övergående pares efter
krampanfall), hypoglykemi, migrän med aura/hemiplegisk migrän (även ökad risk för stroke), skov av
demyeliniserande sjd, expansivitet, intox, metabol genes, inf, funktionellt.
Intracerebral blödning: Utgör 10% av CVS. Långvarig hypertoni  aterosklerotisk kärlsvaghet i
centrala artärgrenar utgående från MCA  spontana blödningar. Hematom ökar ofta i storlek under
första dygnet. Övervakning! Intracerebral blödning under pågående waranbeh. Reversera med
Konakion 10 mg iv och Ocplex (ordineras efter INR).
Beh: Noggrann övervakning – första dygnen. Vakenhetsgrad. Temp – feberfri, syretillförsel, bra
blodförsörjning av hjärnan. BT, vätskebalans, blodsockerkontroll (<10 mmol/L), övervakning, vård på
strokeenhet. Kir i vissa fall: Utrym hematomet, anlägg ventrikeldränage vid akut hydrocefalus.
Alla strokepat inkl TIA ska vårdas på strokeavd i akutskedet.
Strokeenhet: Strokeenhetens multidisciplinära team innefattar: Medicinsk kompetens, strokekunnig
neurolog, omvårdnadskompetens, rehabkompetens (sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped),
har tillgång till dietistkompetens och psykologkompetens helst med neuropsykologisk inriktning.
Syfte med vård på strokeenhet: Begränsa hjärnskadan, undvika kompl (ex falltrauma), återhämta
funktionsbortfall, förebygga återinsjuknande. Risk för stroke efter TIA!
ABCD2-score: Ålder = 60 år  1p; BT 140/90 mmHg  1p; Kliniska symtom: Ensidig svaghet (2p),
talstörning (1p). Duration: 60 min (2p), 10-59 min (1p). Diabetes mellitus (1p)
2-dagarsrisk för stroke: 0-1p 0%, 2-3p 1,3%, 4-5p 4,1%, 6-7p 8,1%.
Handläggning TIA/stroke: Vårdas på strokeavd, telemetri minst 24h, DT-hjärna, DT-angiografi/UL
(karotisdoppler), TTE/TEE, blodfetter, koagulation. Beh enl utredningsfynd, utredningsgången för
TIA och stroke är gemensam.
Trombektomi vid KS: M1-ocklusioner vanligast. Efter trombektomi risk för reperfusionsblödning.
Därför önskvärt med ett systoliskt BT <140. Kontroll-DT efter 1d.
Om kontraindikation för trombolys och intervention  Optimera cerebral cirkulation! Snabb
insättning av Trombyl 300 mg om DT inte visar blödning. BT >220/120 (ischemi), 180/105 (blödning)
iv labetolol/trandate. Om feber, paracetamol. Glukoskontroll. Syrgas sat >95%.
Sekundär strokeprevention:
 Antiaggregantia: Trombyl 75 mg x1 + Persantin depot 200 mg 1x2 ELLER Plavix 75 mg x1.
 Antihypertensiv beh: BT mäts regelbundet, mål-BT <140/90, om det inte föreligger
misstanke om hemodynamisk stroke, bilat karotisstenos eller uttalad intra/extrakraniell stenos,
1:ahandsmedel ACE-hämmare och tiazider.
 Optimera blodsockerbeh
 Statiner: Ges till alla pat som insjuknat med TIA/stroke som sekundärprofylax, Simvastatin
20-40 mg, beh initieras oberoende av kolesterolnivåer.
 Antikoagulantia: Telemetri, tum-EKG (morgon, kväll, vid symtom), bandspelar-EKG  FF.
 Karotiskir: DT-angiografi av halskärl/UL, >70% stenos op <2v, gäller symtomgivande
karotisstenos.




Stent: Pat 65-70 år eller yngre som föredrar stentning, pat med restenos efter tidigare
karotiskir, pat med stenos inom strålskadat eller tidigare op område på halsen och pat med en
anatomi som är otillgänglig för öppen kir.
PFO-slutning (persisterande foramen ovale): PFO hos 25% av befolkningen, PFO är
associerat med ischemisk stroke men de bakomliggande mekanismerna är inte helt kända,
misstanke om paradoxal embolisering via vensystemet, sedvanlig strokeutredning ska alltid
genomföras, remiss till PFO-rond; tidigare DVT? krystning?

Riskfaktor CHADS2-score: Hjärtsvikt +1, Hypertoni +1, Ålder 75 eller äldre +1, Diabetes mellitus
+1, Stroke/TIA i anamnesen +2.
 0p: T Trombyl 75 mg x1 eller ingen beh.
 1p: T Trombyl 75 mg x1 eller Waran eller NOAK.
 2-9p: Waran eller NOAK.
Körkort: Körkortsförbud 1 mån efter TIA. Körkortsförbud om pat har symtom som förväntas kvarstå
>1 mån samt synfältsdefekt, kognitiv påverkan eller funktionsstörning i nedre extremiteter  Ny bed
vid åb 3-6 mån. Överväg remiss till Trafikmedicin, ffa om yrkeschaufför.
Malign mediainfarkt (MMI): Stor infarkt inom MCA försörjningsområde orsakar ett omfattande
ischemiskt ödem. Hög inklämningsrisk dag 2-5. Vid konservativ beh  mortalitet 70-80%.
Hemikranektomi minskar mortaliteten med 50%. Gott vetenskapligt underlag för beh <60 år. 38%
överlevnad utan svåra handikapp i åldersspannet 61-82, 6 mån efter randomisering.
Kirind: Ålder <60, kliniska symtom förenliga med infarkt inom MCA-området, NIHSS >15, minskad
vakenhetsgrad motsvarande 1p på NIHSS punkt 1a (motsv RLS2 eller GCS14) (inklämningsrisk). DT
visar infarktförändringar inom minst 50% av MCA-området, med eller utan påverkan på anterior- eller
posteriorområdena.
Modifierad Rankinskala (mRS):
 0: Inga symtom.
 1: Inga signifikanta handikapp trots symtom, kapabel att utföra alla tidigare uppgifter och
aktiviteter.
 2: Visst handikapp, oförmögen att utföra alla tidigare aktiviteter men kapabel att sköta dagliga
sysslor och aktiviteter utan assistans.
 3: Måttligt handikapp, förmögen att gå utan assistans och oförmögen att sköta sin egen hygien
utan hjälp.
 4: Svårare handikapp, oförmögen att gå utan assistans och oförmögen att sköta sin egen
hygien utan hjälp.
 5: Gravt handikapp, sängbunden, inkontinent, kräver ständig tillsyn och full omvårdnad.
 6: Död.
Pat som har symtom som inte helt uppfyller op-kriterierna bör tas över till NAVE KS för tät
monitorering. Op bör ske så snart kriterierna är uppfyllda, dock högst 48h efter insjuknandet.
Hemikraniektomi: Skallbenet motsvarande ena hemisfären avlägsnas temporärt + dura mater öppnas
 minskar ICP.
Sinustrombos: Misstänks vid: Nydebuterad HV, som inte viker inom några dagar till veckor utan
snarare ökar, ofta men ej alltid kombinerad med kräkningar, synnedsättning eller neurologiska
bortfallssymtom. Ett ssk obserandum vid graviditet, post partumperioden, p-piller, inf i ansikte och öra,
malignitet.
Utred: Nativ DT-hjärna kan visa hemorragiska/icke-hemorragiska stasinfarkter, vilkas läge inte
stämmer med arteriellt kärlterritorium. Om nativ DT ua, men klinisk misstanke kvarstår  DTangiografi i venös fas eller MR-angiografi i venös fas. LP? Tryckmätning.
Pat utan medvetandepåverkan: Fulldos iv heparin. Infarkt med hemorragiskt inslag ej
kontraindikation. Waran insätts parallellt. Beh 3-6 mån. Remiss till koagulationsmottagningen för

utredning. Medvetandesänkt eller försämrad pat trots AK-beh: Kontakta neurokir/neuroradiologisk
interventionist. Lokal trombolys. Ventrikeldränage. Hemikraniektomi.
Subaraknoidalblödning (SAB): 5% av alla strokefall. Drabbar alla åldrar. Riskfaktorer: Hereditet,
hypertoni, rökning, högt alkoholintag. Beror oftast på spontan ruptur av aneurysm  blödning ut
mellan hjärnhinnorna  blod och likvor blandas i subaraknoidalrummet. Om liten bristning söker pat
ej utan kommer efter några dagar. Åskknalls-HV ssk vid fysisk aktivitet.
Symtom: Medvetandesänkning som indikator på blödningsomfattning, urakut debut av HV
(åskknalls-HV, ev avsvimning), illamående och kräkningar, ljud/ljuskänslighet, neurologiska
bortfallssymtom, krampanfall.
Diagnos: Nativ DT-hjärna: Om denna visar SAB är diagnosen klar. Om DT-hjärna neg: LP med
spektrofotometrisk mätning av absorbans för nedbrytningsprodukter av Hb, när det gått 12h efter
insjuknandet. Enbart synligt blod i likvor räcker ej för diagnos!! Neg CSV-spektrofotometri utesluter
SAB. Vid verifierad SAB tas kontakt med neurokir. Pat övervakas på NIVA. DT-angiografi.
Konventionell angiografi. 20-25% hittas ingen blödningskälla, perimecenfala SAB.
------------------------------------------------13. Muskelsjukdomar---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Perifer muskelsvaghet:
 Neurogen: Polyneuropati, motorneuronsjd.
 Neuromuskulär transmissionsrubbning: Myasteni.
 Myopati: Muskelsvaghet som beror på en störning i muskelfibern.
Myopatier:
 Hereditära (brist på strukturella protein): Muskeldystrofier (vanligaste hereditära formen),
myotonier, metabola, kongenitala myopatier, periodiska paralyser, mitokondriella.
o Lisa Welanders distala myopati: Autosomalt dominant. Mutation TIA-1-genen. Sen
debut (45-60 år). Distal svaghet och atrofi underben/fötter, underarmar/händer.
o Myotoni: Onormala muskelkontraktioner. Periodiska paralyser. Mutationer i gener
för spänningsberoende jonkanaler (Na, Ca, Cl). Kan drabba både skelett- och
hjärtmuskulatur. Ex: Myotonia kongenita, paramyotonia kongenita,
hyperkalemisk/hypokalemisk periodisk paralys.


Förvärvade: Infl (myosit), toxiska, endokrina.
o Infl myopatier: Polymyosit, dermatomyosit (CK upp till 50x normalvärde),
inklusionskroppsmyosit (5-10x normalvärde).
o Toxiska myopatier: Akut alkoholrhabdomyolys, farmakainducerad myopati (statiner,
amiodaron, vinkristin, kortison), övriga (insekticider, bensinsniffning, heroin, lakrits).
o Endokrina myopatier: Hypo/hypertyreos, hyperparatyroidism, akromegali, Cushing,
Addison, hyperaldosteronism.

Myopatiutredning:
 Utbredning av muskelsymtom: Övervägande proximalt i extremiteterna, nackextensioner,
ögonlock +/- extraokulära ögonmuskler, ansikte, bulbär, enbart distalt.
 Debut: Debutålder, akut/subakut, statisk/progressiv/episodisk/uttröttbar.
 Associerade symtom: Muskelkramper/stelhet, skelettdeformitet (kyfos), andningspåverkan,
karidell påverkan, neuropati.
CK, (urin myoglobin), SR, CRP, Na, K, Ca, tyroideaprover, ev laktat, ENeG/EMG, muskelbiopsi
(morfologisk +/- biokemisk), DNA-analys (ersätter ibland muskelbiopsin), EMG med köld- och
excercisetest (vid myotoniutredning), ischemiskt armtest (med mätning av laktat vid utredning av
metabola myopatier), MR-muskel, EKG, ekokardiografi, pro-BNP. Trendelburgs test.
Myopatier som företrädesvis diagnostiseras med:




Muskelbiopsi: Myositer (polymyosit, dermatomyosit, IBM), Lisa Welanders myopati, LimbGirdle-myopatier, central core disease/malign hypertermi, mitokondriella myopatier, metabola
myopatier.
DNA-blodprov: Duchenne, dystrofia myotonia typ 1 och 2, fascioskapulohumeral
muskeldystrofi (FSH), okulofaryngeal muskeldystrofi, Björn Udds myopati (finsk
tibialismuskelatrofi), myotonier, periodiska paralyser.

Terapi:
 Hereditära myopatier: Symtomatisk beh, genterapi på väg, genetisk rådgivning.
 Jonkanalsjd: Anti-myotona lm.
 Metabola myopatier: Råd om kost och träning, ev substitution.
 Mitokondriella myopatier: Kreatin, Q10-analoger.
 Myositer: Immunoterapi.
 Endokrina myopatier: Primär endokrinologisk beh.
-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

Myopati: Endokrin, överbelastning, hereditär, inf, paramalign, malnutrition, immunologisk, gift, lm.
Myogen myopati ses vid störning av jonkanal, strukturellt protein, kontraktilt protein, metabolt
enzym/mitokondriefunktion. Sekundärt till: Infl, toxisk påverkan.
Symtom/fynd: Muskelsvaghet och uttröttbarhet ffa proximalt. Förändrad muskelfibervolym, (atrofi,
hypertrofi). Senreflexer normala eller nedsatta. Muskeltonus kan vara nedsatt. Muskelsmärta och
muskelkramp. Oförmåga att slappna av muskel – myotoni. Normal känsel.
Klinisk us: Gång/rörelsemönster, ansikte, nacke, muskelstyrka (proximalt, distalt), muskelatrofier,
reflexer, myotoni.
Utred: Neurofysiologi – EMG, muskelbiopsi, DT och MR, blodprover (CK, ASAT, ALAT, LD,
myoglobin, blodstatus, elstatus, SR, genetisk analys).
Endokrin myopati
 Tyreotoxisk myopati: Proximal muskelsvaghet i armar, kring skuldergördel samt i
ilipsoasgruppen (höftflektorer).
 Hypotyreotisk myopati: Proximal svaghet i benen. Muskelkramper och myalgier vanliga.
 Hyper/hypoparatyroidism
 Kortikosteroidmyopati: Proximal svaghet (tydligast i höftflektorer), muskelömhet.
Toxisk och lm-utlöst myopati
 Vid alkoholmissbruk: Kronisk proximal muskelsvaghet i nedre extremiteterna.
 Akut rhabdomyolys: Svullnad och ömhet i en muskel eller muskelgrupp. Nekrotiserande
myopati med utsöndring av myoglobin och kalium. Heroin och andra morfinpreparat,
barbiturater, amfetamin och bensodiazepiner kan ge akut rhabdomyolys. Hypokalemi (Conns,
diuretika, laxativa, (lakrits!)) ger muskelsvaghet.
Critical illnessmyopati (CIM)/Critical illnessneuropati (CIP): Muskelsvaghet och atrofi hos pat i
samband med intensivvård. Riskfaktorer: Sepsis, multiorgansvikt, långvarig intensivvård.
CIM: kortare rehab, 3-6mån. CIP: 6-12mån och ofta kvarstående funktionshinder.
Infl myopatier: Muskelsvaghet, muskelförtvining, ev muskelömhet och muskelsmärtor. PM- och
DM-muskelsvagheten mest uttalad i proximal muskulatur i armar och ben (skulderbäckengördelmuskulatur) samt halsflexorer. I IBM är svagheten mest uttalad i m quadriceps och fingerflexorer och
-extensorer. DM är förenad med hudförändringar. Etiologi okänd. Sannolikt autoimmun process.
DM: Gottrons papler, heliotropt exantem.
 Inf myositer: Tex i samband med influensainf.
 Infl myositer: Polymyosit (PM), dermatomyosit (DM), inklusionskroppsmyosit (IBM).
Diagnostik:
 Muskelbiopsi: Infl infiltrat, muskelfiberdegeneration, fett, fibros.

 EMG: Visar spontanaktivitet och myopatiskt mönster (korta potentialer med tät frekvens).
 Förhöjda muskelenzymer i serum.
Beh: Prednisolon. Beh styrs av utv av muskelkraft. Immunosuppressiv beh. Beh pågår i många år.
IBM är oftast terapiresistent. Tidigare har man varit tveksam till träning hos pat med infl muskelsjd
pga att träningen möjligen kunde öka infl i muskulaturen. Studier har nu visat att träningen verkar vara
ofarlig för muskulaturen och kan ha positiv effekt på muskelstyrkan.
Hereditära myopatier:
 Muskeldystrofier:
o Dystrofinsjd (Duchenne; Becker)
o Dystrofia myotonika
o Skulderbäckendystrofi (limb-girdle)
o Ansiktsskulderdystrofi (facioskapulohumeral)
o Okulofaryngeal muskeldystrofi
o Andra kongenitala muskeldystrofier
 Myotona sjd (Myotonia kongenita (Thomsen; Becker), dystrofia myotonika)
 Kongenitala myopatier
 Distala myopatier (Welanders muskelsjd, tibial muskeldystrofi)
 Periodiska paralyser
 Metabola myopatier
 Mitokondriemyopatier
Muskeldystrofier: Ärftliga muskelsjd. Fortskridande muskelsvaghet och muskelförtvining. Långsamt
förlopp. Första symtom i olika åldrar. Olika svårighetsgrader. Olika muskelgrupper drabbas, fel i olika
äggviteämnen.
Dystrofinsjd: Duchennes och Beckers muskeldystrofi. Stödproteinet Dystrofin saknas i
muskelcellerna. Drabbar pojkar, mutation på X-kromosomen, recessiv. 1/3.500-5.000 levande pojkar.
Symtomdebut vid 2-3 åå. Beckers är en lindrigare form med senare debut. Debut med gångsvårigheter
och stora vader. Symtom: Svaghet i skulder- och höftnära muskler. Svaghet i fötternas dorsalflexion
med tendens till spetsfotkontraktur. Ökad ländlordos. Kardiomyopati. Rullstolsburna vid 10-12 åå.
Andningsinsuff vid 16 åå.
Dystrofia myotonika: En av de vanligaste ärftliga myopatier som diagnostiseras i vuxen ålder
(13/100.000). Autosomalt dominant, ökade trinukleotidupprepningar av CTG. Svårighetsgraden ökar
och debutåldern sjunker med successiva generationer (= antecipation). Kromosom 19q13.3-13.3.
Myotoni (fortsatt aktiv sammandragning av muskeln efter att viljeansträngning har upphört), minskar
efter upprepade kontraktioner. Symtom: Myotoni, mest i ansikte, tunga, händer. Muskelsvaghet och
muskelatrofi i ansikte (facies myopatika), underarmar (händer) och underben. Tunnhårighet (höga
tinningar). Gråstarr hos 90%. Kardiomyopati. Uttalad trötthet. Mag/tarmproblem, impotens, låg s-IgG.
Endokrinrubbningar.
Symtom:
 Mild: Debut >40åå, gråstarr.
 Klassisk: Debut 10-40åå, myotoni, muskelsvaghet.
 Kongenital (= vid födseln): Svåra symtom, dålig muskelkraft, svårigheter att andas, att dia,
etc. (Endast om modern är anlagsbärare).
Ansiktsskuldermuskeldystrofi: Prevalens: 4-10/100.000. Autosomalt dominant, kromosom 4 q35.
Svaghet i ansikts- och skuldermuskulaturen och peroneusmuskler (fotens dorsiflexion).
Skulderbäckenmuskeldystrofi: Flera olika sjd. Olika ärftlighetsgång. Skuldror och höftnära muskler
drabbas.
Welanders distala myopati (myopatia distalis tarda hereditaria): Geografiskt begränsad förekomst,
vanlig i vissa delar av Sve (Hedesunda). Autosomalt dominant, kromosom 2, TIA1-genen.

Symtomdebut i medelåldern (50-60 åå). Svaghet först i händerna och sedan fötterna, de långa
extensorerna mest drabbade.
Kanalopatier – periodisk förlamning:
 Hyperkalemisk periodisk paralys: Milda attacker av paralys som provoceras av vila efter
ansträngning och kalium. Na-kanalrubbning.
 Hypokalemisk periodisk paralys: Attack av paralys ofta nattetid eller tidig morgon.
Duration 6-24h. Andning kan drabbas. Provoceras genom ansträngning i komb med
kolhydratlik måltid (godis!). Ca-kanalrubbning, Na-kanalrubbning. Beh: Kaliumsparare.
 Myotonia kongenita: Thomsens (dominant) eller Beckers (recessiv). Myotoni kan vara svår.
Ofta en diffus muskelhypertrofi (”Herkules habitus”). Chr 7, CLCN1-genfel  Clkanalrubbning. Beh: Mexiletin 150mg-1g/d, prokainamid, fenytoin.
Metabola myopatier: Glykogenoser (McArdle, Pompe), lipidinlagringssjd (karnitinmyopatier, CPTbrist), mitokondriemyopatier (ofta tsm med encefalopatier) (MERFF, MELAS, PEO).
Malign hypertermi: Ärftlig subklinisk myopati. Mutationer i ryanodinreceptorgenen (RYR1) på
kromosom 19. En intracellulär Ca-kanal som styr frisättning av Ca från sarkoplasmatiska retiklet i
muskelcellen. Ofta subklinisk, men även kopplad till vissa myopatier. Livsfarlig muskelrigiditet, feber
och rhabdomyolys i samband med användning av inhalationsanestetika och suxametonklorid.
Beh: Dantrolen.
-----------------------------------------------------------14. ALS-----------------------------------------------------Progressiv degeneration av centrala och perifera motorneuron. Viljemässig ögonmotorik och sfinktrar
försvinner sist. Årsincidens: 250-300 fall/år, ökande! Prevalens: 500. Medianöverlevnad: 2,5 år.
Debut: Sällan <40åå, vanligast 55-65åå.
Klinik: Parallell perifer och central paresutv, fascikulationer, oftast asymmetrisk debut (ofta proximalt,
skuldra, arm). Ingen sensorisk, kognitiv eller intellektuell påverkan.
Kliniska varianter: Spinal form, bulbär form (BP; debut CNS, först talstörning, dysartri, sväljning),
perifer form (PSMA; under ”kragnivå”, överlever längre >10 år).
Diagnosverifikation: EMG, ENeG; vid progredierande pares utan sensorisk påverkan.
Diff: Neuroborrelios, multifokal motorisk neuropati (MMN; Beh: IVIG).
Multiprofessionellt vårdteam (ALS: andningsvård + PEG).
Fördelar med team: Tidig identifikation av symtom och behov, alternativa personer, debriefing.
Att meddela diagnosen: Närvaro, konkretion, små portioner – flera täta besök. Pats rätt att välja och
välja bort info, beh. ”Empowerment/egenmakt” – orienterat förhållningssätt.
Andningsvård: Andningssvikt kan ibland uppträda subakut eller tidigt i förloppet.
 Terminal andningssvikt: Ökad sömnperiod dagtid, förändrat sensorium och kognition, lugnt
förlopp vid noggrann handläggning inkl farmaka, syrgas, hostapparat och luftvägssvård.
 Assisterad andning: Palliativ insats – ventilator. Livsförlängande insats – respirator och
trakeostoma.
Etiologi: Många teorier men lite säker evidens. Autoimmunitet, virus, genetik, exogena miljöfaktorer
(BMAA), få tillstånd där ”genombrottet” har varit ”nära” under så lång tid.
Genetik: Mutationer i genen för SOD-1 (kromosom 21). GGGGCC-hexanukleotidexpansion i genen
C9ORF72 (kromosom 9). Variabel ”penetrans”. Genetiska riskfaktorer snarare än direkta
orsaksfaktorer? 5-10% har familjär sjd. ALS-epidemi på Guam.
---------------------------------------------------15. Polyneuropati------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Polyneuropati: Funktionsstörning i flertal perifera nerver.
Klinisk bild:
Sensoriska symtom – påverkan på:
 Ytsensibilitet: Parestesi (abnorm känsel), hyperestesi (överdriven känsel), hypoestesi (nedsatt
känsel), neuropatisk smärta.
 Djupsensibilitet

Motoriska symtom: Stappliga fötter, droppfot, gångsvårigheter, nedsatt finmotorik i händerna.
Autonoma symom: Ortostatism, svettning- och salivationsrubbningar, blås- och tarmpåverkan, erektil
dysfunktion.
Statusfynd: Sänkt sensibilitet för temp och beröring, normala/svaga patellarreflexer, svaga/bortfallna
akillesreflexer, svaghet av underben- och fotmuskulatur, sänkt sensibilitet för temp, beröring och
vibration.
Etiologi: Systemsjd, idiopatiska (25%), inf, immunmedierade, bristsjd, toxiska, hereditära.
 Systemsjd: Metabola sjd (diabetes), njursjd, hematologisk sjd (paraproteinemier (MGUS),
lymfom, myelom, amyloidos), reumatologisk sjd (RA, SLE, ANCA-syndrom), paramalignitet.
 Inf: HIV, lepra.
 Bristsjd: B12, B1, B6, folat.
 Hereditära polyneuropatier: Charcot-Marie-Tooth (CMT).
 Toxisk genes:
o Alkohol: Sensoriska symtom och ataxi, direkttoxicitet + B-vitbrist.
o Lm: Amiodaron, disulfiram, nitrofurantoin, metronidazol, ciprofloxacin, statiner,
vinkristin.
o Övriga: Tungmetaller, akrylamid, lösningsmedel.
 Immunopatier: Patogenes: Immunangrepp mot PNS-myelin.
Kännetecken: Motorisk >= sensorisk påverkan, akut/subakut debut, svarar på immunoterapi.
Subtyper: Akut inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (AIDP), kronisk
inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (CIDP), övriga.
Utredning:
 Anamnes: Hereditet, yrke, alkoholkonsumtion, ev missbruk, övriga sjd.
 Lab:
o Blodprover (basal utredning): B12, folat, (homocystein), blodstatus, SR, glukos, Pelfores, leverstatus, (CDT), krea.
o LP: Vid misstanke på immunmedierad neuropati. Analyser: Cellräkning, albumin.
 Neurofysus: ENeG: Mäter nervledningshastigheten. EMG: Mäter denervationsaktivitet i
muskel.
 Utvidgad utredning: Nervbiopsi, DNA-diagnostik, malignitetsutredning, mm.
Beh:



Förloppsmodifierande beh: Diabetes (blodsockerkontroll, pankreastx), uremi (njurtx), toxisk
(elminering av toxisk faktor), vitaminbrist (Behepan, Folacin), immunopati (IVIG,
plasmaferes, kortison, cellgifter).
Symtomatisk beh: Farmakologisk beh av parestesi och neuropatisk smärta. Amitriptylin (T
Tryptizol) 10-25 mg till natten, med upptrappning vb till max 75mg. Gabapentin (Neurontin)
300 mg 1+0+1, med upptrappning vb till max 3x3. Pregabalin (Lyrica) 75 mg 1+0+1, med
upptrappning vb till max 150-300 mg x2.

-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

Polyneuropatipat: Söker ofta för yrsel pga dålig balans.
 Hereditära polyneuropatier: Hereditär motorisk-sensorisk neuropati (HMSN) typ I
(demyeliniserande typ av Charcot-Marie-Tooth). HMSN typ II (axonal typ av CMT), III
(Déjerine-Sotta), IV (Refsums sjd).
 Systemsjd (majoriteten demyeliniserande): Neoplasm (lungcancer, lymfom), kollagenoser
(SLE, PAN, RA), amyloidos, sarkoidos, paraproteinemier (benign monoklonal gammapati,
myelom, Waldenströms).
 Inf: Lepra, HIV, Borrelia, difteri.
 Bristsjd: Malabsorption, malnutrition, vitamin B1, B6, B12, E.
 Toxiska orsaker:
o Alkohol



o Cytostatika: Vinkristin, karboplatin, cisplatin.
o Övriga lm: Klorokin, disulfiram, metronidazol, isoniazid.
o Metaller: Bly, kvicksilver, arsenik, tallium.
o Organiska föreningar: TOCP, akrylamid, div lösningsmedel.
Metabola sjd: Diabetes, uremi, hypotyreos, hyperparatyroidism, porfyri.

Förlopp:
 Akut: Porfyri, kollagenos, diabetes, Guillain-Barré
 Subakut: Intox, diabetes, uremi
 Kroniskt: NUD-former, heriditära neuropatier
Lokalisation: Vanligen distalt symmetrisk. Proximal dominans kan förekomma vid GBS och porfyri.
Oftast i benen, vid mer avancerad PN alla extremiteter. Sällan enbart armar (blyintox – motoriskt,
B12-brist – sensoriskt). Ibland enbart kranialnervseng (diabetes, sarkoidos, malignitet). Vid GBS och
porfyri kan andningsmuskulaturen drabbas.
Fördelning: Vanligen blandad sensorisk/motorisk bild.
 Sensorisk dominans: Diabetes, B12-brist, uremi, amyloidos, malignitet, HIV, cytostatika.
 Motorisk dominans: GBS, blyintox, porfyri.
 Autonomt engagemang: Diabetes, GBS, amyloidos ( fintrådsneuropati  autonom fibros 
värme-kyla), porfyri.
Motoriskt: Vanligen distala pareser (oftast lätta/måttliga), nedsatt muskeltonus (slapp pares), atrofi,
reflexer nedsatta (akillesreflex ofta bortfallen), fascikulationer kan förekomma, monopareser ofta vid
alkoholneuropati och diabetes.
Sensoriskt – bortfall: Kan drabba alla kvaliteter. Vibration ofta nedsatt. Kuddkänsla under fötterna
vanligt. Nedsatt proprioception ger gång- och balanssvårigheter som accentueras i mörker och vid
ojämnt underlag = sensorisk ataxi. Obs! Alkoholister kan ha såväl sensorisk som cerebellär ataxi.
Sensoriskt – retning: Parestesier. Smärta ofta ytligt brännande, ibland av huggkaraktär, ibland djupt
molande. Hyperpati, allodyni, hyperalgesi. Nattlig accentuering vanlig.
Autonomt: Ortostatism, blås/tarmfunktionsrubbning, impotens, anhidros (distalt i benen), svettningar
nattetid eller vid måltid (övre kroppshalvan, huvudet).
Anamnes:
 Hereditet (diabetes, porfyri, neuropati)
 Alkoholvanor
 Exponering för tungmetaller eller lösningsmedel hemma eller på arbetsplatsen
 Medicinering (tidigare och aktuell)
 Andra sjd
Diff: Polymyosit, ALS, tabes dorsalis (tertiär syfilis), myastenia gravis, spinal process
(caudaaffektion), konversionshysteri.
Basutredning: SR, blod-, el-, leverstaus, kreatinin, Ca, fosfat, B12, folsyra, TSH, T3, T4, glukos,
proteinfraktioner.
Utvidgad utredning: Reumaprover, HIV, ACE, urinstatus, PBG, ALA, likvor (celler, sp-protein,
proteinfraktioner, Borreliaserologi), lungrtg, EMG, ENeG.
--------------------------------------------16. Guillain-Barrés syndrom-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Akut infl demyliniserande polyradikuloneurit. Kännetecknas av akut infl angrepp mot spinala och
kraniala nervrötter. Sensoriska, motoriska, autonoma. Incidens: 1-2/100.000, alla åldrar.
Patofysiologi: Misstänkt autoimmun sjd, myelinantigen i PNS är mål för immunangrepp, föregås i 2/3
av fallen av triggerfaktor. Infiltration av mononukleära celler från blod in i spinal nervrot. Segmentell
demyelinisering vid infl neuropati.
Klinik:
 Akut/subakut symtomdebut: Parestesi, smärtor, svaghet i fötter/lår.
 Uppvandring av symtom proximalt: Parestesi i händerna, svaghet av händer/armar,
kranialnervspareser, påverkan på andningsmuskler ( död).

 Autonom påverkan: Arytmi, BT-instabilitet.
Morbiditet:
 Neurologiskt handikapp: 80% förlorar förmågan att gå. 30% kräver IVA-vård. Vid 1årskontroll har 50% kvarstående handikapp.
 Medicinska kompl: DVT, lungemboli, pneumoni, liggsår.
Statusfynd:
 Reflexstatus: Areflexi i benen, hypo- eller areflexi i armarna.
 Komplett pares av benen, partiell pares av armarna.
 Nedsatt distal sensorik i benen och händerna; smärtor.
 Perifera facialispareser.
Utredning:
 LP: Mätning av celltal och proteinhalt i CSF.
o Celltal: Oftast ingen cellstegring (högst 50 mononukleära celler).
o Spinal albuminkvot: Kvot mellan CSF och p-albumin, oftast stegrat 9-20, är ibland
normalt under första sjd-veckan.
 Blodprover: Blodstatus, glukos, B12, CK.
 Neurofysus: Tecken till sänkta ledningshastigheter, konduktionsblockering, ev akut axonal
skada.
Akut handläggning: Inläggning på vårdavd av stabil pat. Inläggning på IVA vid andningspåverkan
eller instabil cirkulation. Kontroll av PEF, puls, BT varje 30-120 min. KAD vid urinretention. Fragmin
5000E sc x1.
Beh: Högdos iv immunoglobulin (IVIG) eller plasmaferes. Beh bör insättas så tidigt som möjligt (<3v
efter debut). Beheffekt: Förkortar konvalescenstiden. Övrig beh: Rehab.
-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

Diagnoskrav: Progredierande kraftnedsättning i övre och nedre extremiteter. Areflexi (distalt räcker).
(Ben viker sig vid gång nedför trappor). GBS = AIPD. 40-60 år, män.
Smärtstimuli: Ej samtidig jämförelse eftersom neglekt kan missas.
Diagnosstöd: Progress <4v (>4v tyder på CIPD), symmetri, lindrig sensibilitetsnedsättning,
kranialnervseng (ffa facialis), långsam men kontinuerlig regress vanligen med början 2-4v efter
avslutad progress, autonom dysfunktion, avsaknad av feber, typiska likvorfynd efter första veckan (lätt
cellstegring, kraftig albuminstegring), typiska elektrofysiologiska fynd som kan dröja ett par veckor.
Beh: Plasmaferes, IVIG i 5d, ev respiratorstöd, exspektans 6 mån 25% kvarstående bortfall.
-------------------------------17. Parkinsons sjd och andra rörelserubbningar-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Parkinson: Kardinalsymtom: Förlångsamning (hypokinesi). Viloskakningar, stelhet/rigiditet,
balanssvårigheter.
Parkinsomism:
 Primär (neurodegeneration):
o Parkinsons sjd (PS/PD): Idiopatisk eller ärftlig (5-10%) (13 PARK-gener).
o Parkinson plus: PSP, MSA, CBD, Lewykroppsdemens (DLB).
 Sekundär: CVS, neuroleptika.
Diagnostik:
 Steg 1: Bradykinesi + 1 av:
o Rigiditet
o 4-6 Hz-vilotremor
o Postural instabilitet (ej visuellt, ej vestibulär, ej cerebellär, ej sensorisk)
 Steg 2: Exkludera vid: Plötsligt insjuknande, skalltruma, encefalit, neuroleptika, strikt
unilateral, supranukleär ögonstörning, cerebellära tecken, tidiga allvarliga ANS-symtom, tidig
allvarlig demens, Babinskis tecken, tumör/hydrocefalus, dopa-okänslig, MPTP, mangan.



Steg 3: Stödjande symtom: Unilateral debut, progressivt insjuknande, bestående asymmetri
(värst på den sida som först drabbades), 70-100% svar på levodopa, levodopainducerade
dyskinesier, >5års anamnes på levodopakänslighet, sjukdom >=10år.

Diffdiagnoser:
 Lewykroppsdemens (DLB): Stelhet, fluktuerande hallucinationer och demens <1år.
Beh: Kolinesterashämmare.
 Essentiell tremor: Aktivitetsrelaterad tremor. Beh: Betablockad, gabapentin, liskantin, DBS.
 Normaltryckshydrocefalus: Triad av symtom: Bredspårig gång, urininkontinens, kognitiv
svikt. Beh: Tapptest och ev shunt.
 Multipel systematrofi (MSA): MSA-P, MSA-C, MSA-A. Stelhet, autonom dysfunktion,
balansproblem ev ataxi. Beh: Generellt dåligt behsvar.
 Progressiv supranukleär paralys (PSP): Inskränkt ögonmotorik, balansproblem, frontal
disinhibition. Beh: Generellt dåligt behsvar.
 Kortikobasal degeneration (CBD; parkinson plus): Apraxi, talsvårigheter, ”aline limb”,
påverkad ögonmotorik, stelhet. Beh: Generellt dåligt behsvar.
Riskfaktorer:
 Ökad risk: Ålder, man, familjehistoria, exponering (brunnsvatten, pesticider), skallskada,
tidigt kommande symtom (REM-behavior disorder (RBD), förstoppning, depression).
 Minskad risk: Koffein, nikotin, urinsyra.
Övergripande behstrategier:
 Preventiv: Beh ingriper i patogenesen.
 Symtomatisk: Återställer motorisk funktion.
 Restorativ: Beh återställer skadad funktion.
Dopaminreceptoragonister:
Agonist
Ropinirol (Requip)
Pramipexol (Sifrol)
Rotigotin (Neopro)
Bromokriptin (Pravidel)
Apomorfin

Halveringstid
6h
7-9h
20-27h
4-7h
1-2h

Receptorbindningsprofil
D2-liknande agonist
D2-liknande agonist
D2-agonist, svag D1-agonist
D2-agonist, svag D1-antagonist
D1- och D2-agonist

AADC, COMT, MAO-B deltar i metabolismen av L-DOPA och dopamin. L-DOPA återställer
reserpinframkallad dopaminbrist. Dopamin D1R och D2R är segregerade i basala ganglierna.
Komplikationsfas:
Efter en tids sjd: Dosglapp (wearing-off), överrörelser, dystoni, on-off-fluktuationer (vanligt
med ”oförutsägbarhet”), nattligt orörlighet, morgonstelhet (oftast), freezing, autonompåverkan
(ortostatism, svettningar, urinsträngningar, impotens).
Åtgärder: Kortare intervall, totala dygnsdosen ökar, intensiv rehab, kvällsdos med depotberedning,
kombination med DA, MAO-B eller COMT, beh av icke-motoriska symtom, amantadin NMDAantagonism, avancerad terapi med apomorfinpenna/pump, DuoDopa eller DBS.
Avancerad beh vid PS: Apomorfinpenna/pump, DuoDopa, hjärnkir (DBS).
Hyerpaktivitet i outputregioner av basala ganglier vid PS.
Huntingtons sjd: Autosomalt dominant orsakad av CAG-expansion i huntingtin-genen (htt).
Antecipation förekommer. Invers relation mellan antalet CAG-repetitioner och debutålder. Normalt
<34 CAG-repetitioner (7-12 oftast). 35-39 CAG-repetitioner: Reducerad penetrans. >39 CAGrepetitioner: Komplett penetrans.
Symtom:
 Motoriska: Koreatiska rörelser.
 Psykiatriska: Psykoser, tvångsmässighet, aggressivitet, depression, ökad suicidrisk.

 Kognitiva: Uppmärksamhet, omdömeslöshet, demensbild.
Beh: Tetrabenazine, VMAT-hämmare mot motoriska besvär. Kombineras med antidepressiva.
-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

PD: Neurodegenerativ sjd som sprider sig långsamt vilket medför tilltagande symtom. Långt
sjdförlopp med stora skillnader mellan individer och olika faser av sjd. Klinisk diagnos utifrån
diagnoskriterier baserade på symtom och förlopp.
Definitiv: Klinisk diagnos + neuropatologi.
Incidens: 1,5-22/100.000. Åldersberoende, ovanligt <40, medelincidens 65-70 åå.
Prevalens: 100-200/100.000. >65åå 1%. Män LITE oftare än kvinnor 3:2.
Etiologi: Oftast okänd. Enstaka släkter med stark ärftlighet finns. >10 mutationer hittills påvisade. I de
flesta fall finns ingen stark ärftlighet. I stora patgrupper har ¼ av pat någon i släkten med PD. Ärftlig
sårbarhet i kombination med miljöfaktorer (bekämpningsmedel).
Patologi: Neurodegenerativ sjd med successiv förlust av dopaminerga neuron i mitthjärnan – pars
kompakta av substantia nigra. Kvarvarande nervceller innehåller Lewykroppar med alfasynuklein.
Orsakar sänkta halter av dopamin, speciellt i putamen. Andra neurotransmittorer och peptider är
påverkade i varierande grad. PD  ”dopaminbrist”. Basala ganglierna, extrapyramidala systemet.
Typiska symtom/fynd: Parkinsonism.
 Hypokinesi/bradykinesi/akinesi: Svårt initiera rörelser och sjunkande amplitud och frekvens
vid upprepad rörelse (fingertappning, handvändning).
 Vilotremor: Tremor försvinner då aktiva rörelser utförs med handen.
 Rigiditet: Otillräcklig muskulär agonist/antagonistrelaxation vid passiv rörelse, lika i hela
rörelseomfånget. Postural instabilitet, låsningar, flekterad kroppshållning. Typiskt med
unilateralt symtomdebut (och spridning).
 Icke-motoriska parkinsonsymtom: Kognitiv svikt (demens), depression, ångest,
panikattacker, fatigue, apati, psykos (lm-utlöst), autonom dysfunktion (hypotension,
förstoppning, instabil blåsa, sexuell dysfunktion, svettningar, salivutsöndring,
sväljningssvårigheter), smärtproblematik, sömnstörning, hypofoni, nedsatt luktsinne,
hudproblem.
Fördelning av parkinsonsyndrom:
 Idiopatisk PD 85% av all parkinsonism.
 Neuroleptikainducerad parkinsonism 8%.
 Atypisk parkinsonism 4%.
 Vaskulära parkinsonsyndrom 3%.
 Parkinsonism pga MPTP, CO, MN, mkt ovanligt!
 Inga nya fall av postencefalitisk parkinsonism sedan 1960-talet.
Riktat status: Mimik, tal, tremor, diadokokinesi, fingertappning, handknytningar, fotstamp, skrivprov,
drickprov (diffar mot essentiell tremor), gång, tonusbedömning med Froments prov (kontralateral
aktivering).
Hur ställs diagnosen? Klinisk diagnos mha diagnoskriterir. Diagnosen ställs först efter kunskap om
förlopp och efter observation av beh-effekt och inte vid ett enda tillfälle. Kardinalsymtomen är
bradykinesi, tremor och rigiditet. Ett positivt svar på dopaminerg beh är viktigt för diagnos. Avsaknad
av anamnestiska uppgifter eller statusfynd talande för annan orsak till parkinsonism. Inga speciella
lab-us. DT/MR-hjärna vid diffdiagnostiska svårigheter. Striatumskint (DAT-skan) i enstsaka fall.
Diffdiagnoser: Essentiell tremor (skakar huvud, händer, röst), depression, normaltryckshydrocefalus,
vaskulär parkinsonism, medikamentellt betingad parkinsonism (neuroleptika, antiemetika), atypisk
parkinsonism (Parkinson plussyndrom) (MSA, DLB, PSP, CBD).
Beh:


Ersätta dopaminerg brist: L-DOPA, dopaminagonist, enzymhämmare (COMT-hämmare,
MAO-B-hämmare). ”Low and slow”. L-DOPA i allmänhet 1:ahandsval: 50 mg Levodopa x2





Lm:





alt öka med 50 mg/v till 100 mg x3-4. Monoterapi med agonist eller tidigt tillägg av agonist är
en vanlig strategi för yngre pat.
Individualisera beh: Inrikta på funktionsnedsättning snarare än statusfynd. Försök
upprätthålla funktionsnivå och oberoende. Beakta yrkesmässiga och andra sociala och
psykologiska faktorer. Pats ålder har stor betydelse för terapival. Olika faser av sjd = olika
beh-strategier.
Egenvård och övrig beh: Teamvård: Parkison-SSK, sjukgymnast (träningsprogram, motion),
arbetsterapeut (hjälpmedel, kognitiv bed), logoped (talträning, sväljningsteknik), dietist
(proteinintag kan behöva anpassas; konkurrens med L-DOPA i GI-kanalen), kurator (stöd,
sociala aspekter).

L-DOPA (Madopark, Sinemet): Prekursor till dopamin. Dekarboxylashämmare ingår alltid i
svenska preparat (karbidopa eller benserazid). Verksamt mot de flesta symtom. Mest gynnsam
effekt-biverkningsprofil. Komplikationer uppträder med tiden, ssk dyskinesier. Nya, behresistena symtom vid framskriden sjd.
COMT-hämmare: Entakapon (Comtess), tolkapon (Tasmar). Tilläggsmedicinering till LDOPA. Hämmar COMT, ökar därigenom halten dopamin (leder till förlängd effekt av LDOPA). Används vid fluktuationer.
MAO-B-hämmare: Selegilin (Eldepryl, Selegilin), rasagilin (Azilekt). På teoretiska grunder
har en neuroprotektiv effekt antagits men ej bekräftats, däremot symtomlindrande effekt både i
monoterapi och komb med levodopa. Minskar nedbrytningen av dopamin.

Biverkningar av dopaminerga lm:
 Perifera: Anorexi, illamående, kärkning, ortostatism.
 Centrala: Hyperkinesier, psykiska problem; sömnstörning, synhallucinationer, konfusion,
mani, impulskontrollstörning med spel-, shopping- eller sexberoende, psykotiska reaktioner,
depression.
Avancerad fluktuationsbeh: L-DOPA-pump (DuoDopa), apomorfinpump, DBS (stimulering med
mikroelektroder; nukleus subtalamikus, pallidum, talamus).
Ind för instrumentell beh: Apomorfininfusion, DBS, DuoDopa.
 Idiopatisk PD.
 Avancerade motoriska fluktuationer med antingen svåra dyskinesier eller off-perioder som
inte adekvat kan kontrolleras med ”konventionell beh”, eller terapiresistent tremor (DBS).
 God L-doparespons.
 Ej allvarligt funktionsinskränkande symtom som förutses ej svara på instrumentell beh.
Djup hjärnstimulering (deep brain stimulation/DBS):
 Vim-kärnan i talamus: Effekt på tremor.
 Globus pallidus internus: Effekt på dyskinesier, rigiditet, akinesi, tremor.
 Nukleus subtalamikus: Effekt på bradykinesi, rigiditet, tremor, dyskinesier.
DuoDopainfusion: L-DOPA/karbidopa (20/5 mg/ml) i stabil gelsuspension. PEG med duodenalsond.
Bärbar pump för kontinuerlig infusion, dagtid. Kassett, 100 ml (2000 mg L-DOPA).
Sammanfattning avancerade beh:
 Avancerade beh med djup hjärnstimulering (DBS) eller pump med apomorfin eller
levodopa/karbidopagel kan vara mkt effektiva.
 Förenade med betydande risker, kostnader och ev obehag.
 Man kan vara mer eller mindre lämpad för olika beh.
 Avancerad beh är inte alltid aktuell för avancerad sjd.
 Pat och sjukvård bör samarbeta och dokumentera effekter noga. SSK mkt viktiga här!

Essentiell tremor (tidigare familjär tremor, senil tremor): Prevalens: 300-400/100.000. Ofta
dominant ärftlig, M=K. Bimodalt insjuknande. Typisk debut: Finvågig distal postural tremor 8-10Hz
i armar. Skakning mer posturalt och vid rörelse än i vila. Långsam progress, kan drabba röst och
huvud ibland. Typiskt att låg dos alkohol lindrar. Normalt status förutom tremor. Diff: Fysiologisk
tremor, lm, droger, hypertyreos. Beh: Propranolol, ev primidon, DBS om svårt.
Atypisk parkinsonism: Snabbare förlopp. Sämre eller inget svar på dopaminerg beh.
 MSA: Uttalad och tidig inkontinens, impotens eller ortostatism.
 PSP: Ögonmotorikstörning, axial rigiditet.
--------------------------------------------------18. Ryggmärgsskador--------------------------------------------Ryggmärgsskador:
 Traumatiska: Incidens: 15/miljoner/år. Prevalens: 5000 i Sve. Cervikal skada (60%; CV
vanligast), thorakal skada (25%; Th12 vanligast), lumbal skada (15%). Förväntad
överlevnadstid hos 20-åring – hög tetraplegi: 33 år (dör vid 53-åå); låg tetraplegi: 39 år;
paraplegi: 44 år.
 Icke-traumatiska:
o Infl: MS, myelit, araknoidit.
o Vaskulära: Spinal infarkt, blödning, intraspinala missbildningar.
o Inf: Epiduralabscess, polio, syfilis, AIDS.
o Degenerativa: Diskbråck, spondylos, RA.
o Tumörer: Metastaser, meningiom, ependymom, astrocytom, myelomeningocele.
o ALS.
Kir: Dekomprimering av ryggmärgen, reponerig av fx/lux, stabilisering av kotpelaren (snabbare
mobilisering, minskad risk för kronisk smärta). Halsrygg: Neurokir. Bröst-ländrygg: Ortoped.
ASIA Impairment Scale: Nivåbestämning. A – komplett inkl sakralt (25%), B – inkomplett (bevarad
känsel) (15%), C – inkomplett (motorik <3) (30%), D – inkomplett (motorik >3) (30%), E – normal.
ASIA A: Komplett skada. Ingen motorisk eller sensorisk funktion bevarad i de sakrala segmenten S4S5. Kontrolleras med test av funktion i m sfinkter ani externus samt sensibilitet runt analöppningen.
Syndrom:
 Spinal shock: Ca 2v  Ingen funktion S3-S5, trots inkomplett skada.
 Total cord syndrome: Total tvärsnittslesion, bortfall av motorik, sensorik, blåsa, tarm och
sexualfunktion. ASIA A.
 Anterior cord syndrome: Bevarad baksträngsfunktion, kan känna begynnande trycksår.
Trauma, diskbråck eller infarkt i a spinalis anterior.
 Brown-Sequards syndrom: Halvsidig ryggmärgsskada med dissocierad känselnedsättning
(symtom från banorna i baksträngarna och sidosträngarna från olika sidor av kroppen), blåsa
och tarm oftast intakt.
 Central cord syndrome: Inkomplett halsryggmärgsskada med större funktionsnedsättning
(smärt- och temperatursinne) i armar än ben.
 Posterior cord syndrome: Dålig balans. Ovanligt. Kompression? B12-brist?
 Cauda equinasyndrom: Ridbyxeanestesi (perianalt, gluteralt, lårens insidor), motoriskt
skadas nedre motorneuronen.
Förebygga kompl: Trombos, LE – Fragmin 7500E/d. Trycksår – vändning, sittrestriktion. Njurskador.
Spasticitet/kontrakturer.
 Njurskador: För normal blåstömning koordineras detrusorn (blåsväggsmuskulaturen) och
uretrasfinktern (urinblåsans slutmuskel), vid skada på övre motorneuron bortfaller denna
koordination vilket resulterar i samtidig detrusor- och sfinkterkontraktion åtföljt av förhöjt
intravesikalt tryck. Ofullständig tömning – ökad residualvolym. Ökar risken för inf,
stenbildning, njurskador och inkontinens. Beh: RIK, suprapubisk kateter, antikolinergika
(minskar detrusortrycket).



Tarmtömningsrubbning: Förstoppning, nedsatt tarmmotorik, krystningsförmåga nedsatt,
inkontinensrisk. Beh: Regelbunden laxering, sällan stomi.
 Sex/fertilitet: Försämrad erektion, försämrad ejakulation, nedsatt förmåga till orgasm, nedsatt
fertilitet. Nedsatt lubrikation, nedsatt förmåga till orgasm, bevara fertilitet, normal förlossning.
Viagra, Caverject, ejakulationsstimulering, provrörsbefruktning.
 Andningsreglering
 Spasticitet: ½ har beh efter 1 år. Baklofen po, Diazepam po, Tizanidin (Sirdalud) po,
Dantrolen (Dantrium) po. Baklofen intratekalt via pump.
 Autonom dysreflexi: Skador ovan Th6. Ohämmad sympatisk reflex triggad av nociceptiva
stimuli (oftast fr blåsan) leder till frisättning av noradrenalin. Symtom: Attackvis påkommen
BT-stegring med svår HV, ansiktsrodnad och gåshud. Beh: Sitta upp, evakuera blåsan därefter
tarmen, adalat/nitroglycerin po, trandat iv. Lågt BT normalt pga PS inte går i RM (vagus)
vilket sympatikus gör.
 Heterotop bennybildning: Det bildas ben i vävnader invid leder, vävnaden är identisk med
normalt skelett. Alltid nedanför skadenivån. Genes okänd. 6v-6mån efter traumat. Höfter 60%,
knän 30%, (axlar). Svullen extremitet, inskränkt rörlighet. ALP-stegring, CRP/SR.
Skelettskint. Beh: Didronat, antiflogistika (Indomee), senstadier – kir.
 Posttraumatisk syringomyeli: År efter skadan. Ärrbildning i skadeområdet. Smärta och
funktionsnedsättning ovan tidigare skadenivå. Beh: Kir.
Team: Arbetsterapeut, kurator, läk, psykolog, sjukgymnast, SSK, USK.
--------------------------------------------------19. Neuroonkologi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Multidisciplinär, vårdprogramsbaserad verksamhet.
 Primära tumörer: Hjärna, ryggmärg, perifera nerver, hinnor.
 Sekundära tumörer = metastaser.
 Paraneoplastiska neurologiska syndrom.
Onkogenes: Medfödd (tumörsyndrom) eller förvärvad gendefekt. Ökade tillväxtsignaler, sänkta
bromsignaler  Okontrollerad cellproliferation. Apoptoshämning, angiogenesaktivering.
Celldifferentiering, invasionskapacitet  malignifiering.
Patologi: WHO-klassifikation, malignitetsgrad I-IV, stort antal typer med inbördes skillnader
avseende: molekylärgenetik, cellbiologi, histopatologi, malignitetsgrad, prognos, kön, ålder.
Dominerande histopatologiska typer hos vuxna: Gliom, meningiom, schwannom, neurofibrom,
hypofysadenom.
Metastaser från: Lungcancer, bröstcancer, njurcancer, melanom.
Patofysiologi: Organsystem av vital betydelse, hög vulnerabilitet, låg reparativ kapacitet. Lokalisation,
tillväxthastighet, invasionskapacitet. Masseffekt, destruktion, irritation, vaskulära fenomen,
disseminering, hormonella effekter.
Klinik: Plötsligt eller gradvis insjuknande. Accelererande förlopp. Metastas/paraneoplastiskt syndrom
med/utan manifestationer av primärtumören. Lägesrelaterad fenomenologi.
 Intrakraniell: Trycksymtom, fokala retningssymtom, fokala bortfallssymtom,
inklämningssymtom, endokrina symtom.
 Spinalkanal: Radikulära bortfalls/retningssymtom på tumörnivån, spinala bortfallssymtom
distalt om tumörnivån, caudakompression.
 Plexus/perifer nerv: Resistens, smärta, perifera neurogena bortfall.
Paraneoplastiska neurologiska syndrom: Kognitiv/cerebellär/spinal symtomatologi, polyneuropati,
muskulär symtomatologi.
Diagnostik: Klinisk sannolikhetsdiagnos baserad på anamnes och status.
 Radiologisk utredning: DT + kontrastserie, MR + kontrastserie, lungröntgen/DT-thorax-buk,
i selekterade fall kan konventionell angiografi resp PET ifrågakomma.



Vävnadsdiagnostik: Biopsimaterial eller resecerad tumör, tumörtyp, malignitetsgrad,
molekylärgenetik.
Terapi: Aktuellt beh-behov eller ej? Vinster vs risker?
 Op: Radikal, partiell.
 Radioterapi: Konventionell, strålkniv.
 Kemoterapi: Olika preparat, gliom grad III-IV: CCNu (Lomustin), temozolomid (Temodal).
 Ödemreduktion
 Antiep
 Hormonsubstitution
Prognos: Histopatologi, ålder, kir radikalitet.
 God prognos: Meningiom, schwannom, neurofibrom, hypofysadenom.
 Intermediär prognos: ”Låggradiga” gliom.
 Allvarlig prognos: ”Höggradiga” gliom, metastaser.
Paraneoplastiska neurologiska syndrom: Neurologiska symtom som ej förklaras av tumörspridning
till nervsystemet. Uppträder hos <1% av individer med malign tumörsjd, dock betydligt högre
frekvens (5-10%) vid vissa tumörsjd. Debuterar ofta (80%) före diagnos av bakomliggande tumörsjd.
Klassisk patogenes är immunologisk: Produktion av onkoneurala Ak till följd av immunologisk
korsreaktivitet mellan antigena strukturer på tumörceller resp målorgan (CNS/PNS/skelettmuskulatur).
Terapi: Baseras på dels beh av bakomliggande tumörsjd och dels immunmodulerande strategier
(prednisolon/metylprednisolon, cytostatika, IVIG, plasmaferes); vid LEMS även pyridostigmin, 3,4DAP.
Exempel på klassiska kliniska entiteter:
 Limbisk encefalit: Neuropsykologiska symtom (hallucinos, humörförändring,
minnesstörning), hypotalamisk dysfunktion, associerad Ak-typ anti-Hu, anti-Ma2, mfl.
 Paraneoplastisk cerebellär degeneration: Balansrubbning, ataxi, dubbelseende,
dysartri/dysfagi, vegetativa symtom, associerad Ak-typ anti-Yo, anti-Hu, mfl.
 Autonom resp subakut sensorisk neuropati: Pandysautonomi resp perifera neurogena
bortfalls- och retningssymtom, associerad Ak-typ anti-Hu, mfl.
 Lambert-Eatons myastena syndrom: Muskelsvaghet (lindrigare bulbära symtom än vid
MG), autonom dysfunktion, associerad Ak-typ anti-VGCC.
Tumörliknande icke-neoplastiska tillstånd: Klinisk diagnostik (före histopatologisk verifikation)
avseende tumörsjd i nervsystemet bygger på en sammanvägning av anamnes inkl förloppsprofil,
statusfynd och utredningsmässiga data. Neuroradiologisk utredning. Tumördiagnos helt säkerställd
först då histopatologisk verifikation föreligger. Då DT/MR-skalle påvisat en expansiv process med
homogen eller perifokal kontrastuppladdning gäller som diffdiagnostiska överväganden i 1:ahand
”primär tumör? metastas? abscess/annan fokal inf?” I vissa situationer kan även en högaktiv fokal infl
process (tumefaktiv MS) medföra en liknande neuroradiologisk bild.
-----------------------------------------------------------------------------------KS-----------------------------------------------------------------------------------

Hjärntumör, tumor cerebri (TC). Gliaceller = gliom. Meninger = meningiom.
Metastaser: 40% av alla pat med andra cancersjd får förr eller senare metastaser till CNS.
CNS-cancer: 1260/år i Sve + lika många metastaser. 2,6% av alla cancerfall. Alla åldrar, men 60-65
år peak för maligna tumörer. Män vanligare med gliom 1:1,5. Kvinnor vanligare med meningiom 1:2.
Gliom ovanligt hos afroamerikaner, men vanligt hos japaner. Troligast stamcell som genomgår
tumörtransformation. 0,5% ärftligt syndrom – neurofibromatos. 1% joniserande strålning – meningiom.
Hormoner – bröstcancer och meningiom? Astma skyddar? Mobiltelefoner?
WHO-indelning: Neuroepiteliala tumörer, tumörer från perifera nerver, meningeala tumörer, lymfom
och hematologiska tumörer, germcellstumörer, sellaregionstumörer, metastaser.
Tumörgradering: 4-gradig skala där grad 1-2 är benigna/låggradiga/lågmaligna och grad 3-4
maligna/höggradiga/högmaligna. Maligna hjärntumörer ger inte metastaser utanför CNS. Vissa sprids
längs CNS – till ryggmärg/hjärna.

Astrocyter eller prekursorceller: Grad II: Låggradigt astrocytom P53-mut (50%); Grad III:
Anaplastiskt astrocytom P53-mut (53%); Grad IV: de novo-glioblastom LOH 10q (70%), P53-mut
(28%), PTEN (25%), sekundärt glioblastom LOH 10q (53), P53-mut (65%), PTEN (4%).
Debutsymtom TC: Ep-anfall (90%), HV (30%; ovanligt med långvarig HV utan ep),
personlighetsförändring (20%, frontalloben  blir ofta mkt stora innan upptäckt, under loppet av
veckor), fokala bortfallssymtom.
Diff: CVS (10-15% av TC debuterar som vaskulär incident), abscess, MS, degenerativa sjd,
subduralhematom.
Tidsaspekten för neurologiska bortfall: Timmar (vaskulär skada eller trauma), dagar (abscess, efter
tandinf, vid sinus cavernosus), veckor (malign hjärntumör; ev subduralhematom), månader-år (benign
intrakraniell tumör).
Tumörutredning:
 Ep-anfall: EKG, DT, poliklinisk MR och EEG
 Fokalneurologi: Lägg in och utred.
 Tecken på ökat ICP: Urakut, långvarig och ändrad karaktär, papillödem, illamående,
lägesberoende HV, valsalvautlöst HV, morgon-HV, värre varje morgon.
 Personlighetsförändring
Neuroepiteliala gliom:
 Astrocyter: Pilocytiskt astrocytom grad I, astrocytom grad II-III, glioblastom grad IV.
 Oligodendrocyter: Oligodendrogliom grad II-III, oligoastrocytom grad II-III.
 Ependymceller: Ependymom grad II-III.
 Embryonala tumörer – PNET.
Pilocytiskt astrocytom: Vanligaste gliomtypen hos barn och unga vuxna. Oftast infratentoriellt
belägna, men kan uppstå längs hela CNS-axis. Långsam symtomprogress. Hydrocefalus?! Ofta
botbara om radikal resektion.
Astrocytom grad II: Histologiskt nukleär polymorfism, långsamväxande, infiltrativt. Drabbar unga
vuxna 20-40 åå. Ofta supratentoriellt. Ep-benägna. Vanligen icke-kontrastladdande. Har en
inneboende benägenhet för malign transformation  grad III  grad IV. Op? Exspektans? Strålbeh?
50% 5-årsöverlevnad – lever ofta >5 år. Grad III kontrastladdande, grad IV central nekros.
Oligodendrogliom grad II: Kalk på DT, del 1p19q stark markör för oligodendroglial komponent.
Förenat med bättre prognos än astrocytom. 85% 5-årsöverlevnad.
Högmaligna glom III-IV: Anaplastiskt astro/oligo/oligoastrocytom III (+ mitosaktivitet +
mikrovaskulärt proliferation) kan leva 2-3 år. Glioblastom IV (+ nekros). Äldre, kort sjukhistoria.
Op/strålbeh/kemoterap. Glioblastom 15% 2-årsöverlevnad. Enstaka långtidsöverlevare!
Inklämning/Falxherniering: Falx: Gyrus cinguli – benen kontra/ipsilat. Tentorium a cer post 
occipital infarkt; nIII-pares, därefter mesencefal påverkan. Cerebellära tonsiller: Hjärnstamssymtom.
Meningiom: 30% av primära hjärntumörerna. Vanligare hos äldre, topp 60-70åå. Kvinnor:män 2:1.
Långsamväxande. Strålning känd orsak. Utgår från celler i araknoidean – kan förklara lokalisaton.
Korpus pinealetumör/Parinauds syndrom: Blickpares uppåt, bilat ptos, bilat dilaterad/ljusstel pupill.
Drabbar ofta barn med icke-fungerande VP-shunt.
Metastaser: Kolon, lunga och bröst vanligast. Hematogen spridning. Ofta multipla – fler ses med
MR! 40% av alla cancerpat får någon gång under sjd hjärn/CNS-metastaser.
Neurofibromatos typ 1: NF1-genen 17q11.2. ”von Recklinghausens sjd”. Autosomalt dominant.
Neurofibromatos. Cafe-au-lait-fläckar. Optikusgliom (pilocystiskt astro grad I). Irishamartom (Lich
nodules).

Neurofibromatos typ 2: Autosomalt dominant. NF2-genen 22q12. Bilat akustikusneurinom. Multipla
meningiom med debut 30 åå.
von Hippel Lindau: Mutation på VHL-genen 3p25-26. Autosomalt dominant. Hemangioblastom i
lillhjärna, retina. Njurcellstumörer, feokromocytom. Debut 30 åå, förväntad livslängd 40-50åå. Årlig
skreening: DT-buk, UL-njurar, ögon samt MR-hjärna.
Kirurgi-TC: Endast 10-15% av pat komplett resektion om höggradig tumör – aldrig radikal.
Begränsat värde om toppen av isberg. Ger säker diagnos oftast! Reducerar tumörbörda – ger plats för
strålning. Meningiom och ev låggradig kan botas. Om man inte kan op – stereotaktisk biopsi.
Varför op grad II? Progredierar alltid. Gliomtillväxt försämrar kognitiva funktioner, kir kan förbättra
kognition. Minskar ep-anfall hos 80% av pat.
Postop rtg-kontroll: Alltid <24h. DT/(ev MR) med kontrast. Kvarvarande tumör? Luft? Blödning?
Skador?
Prognos lågmaligna: 5-årsöverlevnad hos astrocytom 46%, oligoastrocytom 60-70%,
oligodendrogliom 73%.
Goda prognostiska faktorer: Ålder <40åå, endast ep-anfall, inga fokala fynd. Radikalt op.
Nya beh:
 Gammakniv: Recidiv <3 cm ökar överlevnad för GB till >18 mån.
 Nya lm: Bevacizumab/Avastin (anti-VEGF, hämmar blodkärlstillväxt), Celebra (COX2hämmare, antiangiogen), Celengitide (integrinhämmare).
Preop lokal beh: Gliadelwafers (karmustin – viss effekt på överlevnad), Cerepro (perilesionell inj
adenoviral vektor efter resektion), instillationsbeh i opkavitet.
---------------------------------------------20. Rehabiliteringsmedicin-------------------------------------------Hjärnskada pga:
 Trauma: Kontusion, SAB, SDH, EDH, DAI.
 CVL: Infarkt, blödning, SAB.
 Infektion: HSV, TBE, abscess.
 Anoxi/metabola tillstånd
 Tumör: Meningiom, astrocytom.
Multitrauma: Flera specialiteter, intensivvård, neurokir, kir, ortoped, ögon, öron. Uppföljning.

Individuell rehabplan:
 Bedömning
o Egna förväntningar
o Medicinsk bakgrund
o Kroppsfunktion: Motorik och känsel, kognitiva funktioner, psykiska funktioner, språk.
o Aktivitet/delaktighet
o Omgivningsfaktorer
 Planering
 Mål: Övergripande mål, delmål: Åtgärd, ansvarig, tidsplan, utvärdering.
Vårdtidenslängd är beroende av pats behov och följer individuella rehabiliteringsplanen:
Exempel på vårdtider hjärnskaderehab, DS:
 Vårdtid slutenvård: Varierar mellan 2 veckor upp till 8 månader. Medianvårdtid 50 dagar.



Vårdtid öppenvård: Följer oftare program som är 8v. Vb kontakt upp till 25åå på “Unga
vuxnateamet”.

Vad händer i hjärnan under läkningsfasen?

Vad kan hända under läkningsfasen? Ep, smärta, obstipation, infektioner, trombos, malnutrition,
oro/aggression/depression, hydrocefalus, spasticitet. Medicinska komplikationer relaterade till
immobilisering och hjärnskada. Motorik, kognition, kommunikation, personlighet. Funktion och
aktivitet.

Medicinska kompl:
 Hydrocefalus: Kognitiva funktionsnedsättningar, gångapraxi, inkontinens, vakenhet, HV,
förbättring avstannar eller försämring.
 Paroxysmal sympatikushyperaktivitet: BT, HF, AF, muskeltonus, svettning, feber.
 Nedsatt ledrörlighet: Kontraktur, fx, heterotop bennybildning (nedsatt ledrörlighet, lokal
svullnad, ev erytem värmeökning, smärta, feber; finns ffa nära stora leder, knä, höft, armbåge,
axel; startar ofta 1-2 mån efter insjuknandet), spasticitet (hastighetsberoende tonusökning).
 Spasticitet: Tänk över syftet med beh. Sjukgymnastik/arbetsterapi (töjningar, kyla/värme,
vibration, ortos), (Baklofen), Botulinumtoxin, 50% etanol, sentranspositioner.
Bedside kognitiv testning: Orientering, vakenhet, språkfunktioner (tal, ordflöde, förståelse,
benämning, repetition), exekutiva funktioner, läs-skrivkunnighet, matematik, praxis, uppmärksamhet,
minnesförmåga (verbalt minne, visuellt minne), rumsuppfattning, perceptuell förmåga.
Uppmärksamhet:
 Sifferrepetition: ”Normal” – 5 framåt, 3 baklänges
 Bokstavering baklänges: ”KONST”
 Ev räkning: Ta [100 – 7], x5. Ibland svårt för friska. Ibland svårt pga primär dyskalkyli.
Frontallobsfunktion:
 Ordflöde: Säg så många ord du kan som börjar med bokstaven ”F” på 1 min.
 Likheter: ”På vilket sätt är ett äpple och en banan lika?”
 Omdömesförmåga (divergent tänkande): ”Hur gammal är den äldsta personen i Sve”, ”Vad
är avståndet mellan Sthlm och Gbg?”, ”Hur många elefanter finns det i Sve?”
Apraxi:
 ”Visa mig hur man...“: Blåser ut en tändsticka, hostar, visslar, dricker med ett sugrör.
 Kopiering av meningslösa gester (Luria)
 Mima hur man använder olika föremål
Visuoperceptuella och visuospatiala förmågar: Rita klocka, cykel, kub.
Symtom: Uppmärksamhet, minne, processhastighet, förvirring, exekutiva svårigheter (perseveration,
impulsivitet, efterkontroll, planering, problemlösning), afasi och talsvårigheter, sensorisk nedsättning
(samtliga sinnen), motoriska svårigheter, inkl smärta, sömnsvårigheter, beteende och humör.

Vad kan man göra? Perspektiv i kognitiv träning:
 Kompensatoriskt perspektiv: Åtgärda symtom med olika tekniker, strategier och hjälpmedel,
anpassa sig till brister, miljöförändringar, kompensera förlorad förmåga.
Principer för kompensationsträning: Insamling av (tillförlitliga) data om pats aktivitetsförmåga i
vardagsmiljö ligger till grund för effektiv planering av träning. Val av metod styrs av pats behov och
förutsättningar. Generalisering planeras redan i den första utredningen. Individanpassad träning.
 Återtränande perspektiv: Fokus på underliggande kapacitet nödvändig för utförande av
uppgift, specifik funktionsträning.
Återträning av förvärvade hjärnskador: Visuospatiala funktioner, uppmärksamhet,
minnessvårigheter (lättare kognitiv svikt), språkstörningar, mer begränsad funktionell återhämtning
hos äldre.
Principer: Systematisk repetitiv hierarkisk (mål, delmål) träning av kognitiv funktion.
Syfte: Återträna försämrad funktion, strategi- och generaliseringsträning till vardagliga uppgifter.
Varför fungerar det? Biologisk bas i hjärnans plasticitet, starkt knuten till neuronal tillväxt och
aktivitet. Ej att förväxla med kognitiv terapi!
Principer för kognitiv rehabilitering: Teoretisk bas, ”learning by doing”, applied skills, integrering
av dagliga aktiviteter i hemmet och på jobbet, integrering av nya kognitiva förmågor och
självbild/personlighet.
Träning vid visuella/spatiala störningar: Visuospatial avsökning, bilduppfattning, kopiering,
visuomotorisk koordination, neglektträning, avsökning i visuellt synfält, dynavision, kurriktus.
Uppmärksamhetsträning: Attention Process Training (APT I-III) – Diagnostiskt test (start och
träningsnivå):
 Del 1 – För medelsvåra till lätta kognitiva funktionshinder
 Del 2 – För lätta kognitiva funktionsnedsättningar
Generaliseringsprogram: Exempel på generaliseringsaktivitet:
 Ihållande uppmärksamhet: Matlagning.
 Selektiv uppmärksamhet: Matlagning + radio.
 Alternerande uppmärksamhet: Mat + tvätt.
 Delad uppmärksamhet: Anteckna under en föreläsning.
Träning av arbetsminne: Rememo/Cogmed – Uppgiftsbeskrivning
 Upprepa en ljussekvens i ett visuospatialt mönster. Medverkande tittar efter lampor som lyses
upp i sekvenser om fyra enheter eller fler och upprepar därefter mönstret.
 Upprepa en siffersekvens i omvänd ordning. En nummertavla visas och medverkande hör en
siffersekvens läsas upp. Medverkande trycker på de siffror som hörts men återger sekvensen i
omvänd ordning.
 Upprepa en ljussekvens i 3D-visuospatialt mönster. Lampor lyses upp sekventiellt och
symmetriskt i ett 3D-rum med fem väggar. Medverkande upprepar därefter mönstret.
Minnesträning: Användning av minnesbok. Användning av hjälpmedel, tex larm eller sökare.
Kunskapsförmedling kring minne. Förankring av de personliga förutsättningarna.
Minnesbok (almanacksdel, dela upp uppgifter, kartor, fotografier): Träna anteckningar, träna
användning, diskutera upplevelser kring användning.
IT-baserade hjälpmedel: Trygghetslarm – Larm i badrummet, larm bredvid sängen, armbandslarm,
larm vid kyl och frys, spisvakt, kranlarm.
Exekutiv träning: Initiera och sekvensera handlingar, träna bristande impulskontroll, förbättra
problemlösningsstrategier.
 Träna bristande impulskontroll: Tydlig feedback, beteendeterapi, gradvis internalisering
från externa till interna ledtrådar.



Förbättra problemlösningsstrategier (bryta ner problemet i 4 delar): Generera
målinriktade idéer, systematisk och noggrann jämförelse av olika lösningar, simultananalys av
information från flera källor, förbättra förmågan att dra slutsatser.

Uthållighet: Mkt vanligt med nedsatt uthållighet! Tänk på alla stimuli, reglera dygnsrytm, rutiner, vila,
läkemedel.
DOC-undergrupper som är internationellt etablerade:
 Vegetativt tillstånd/”icke-responsivt vakenhetssyndrom”/UWS: Pat har perioder med
öppna ögon, utan möjlighet att medvetet bearbeta och förstå impulser från omgivningen.
 ”Minimalt medvetandetillstånd”/MCS: Pat demonstrerar minimalt, inkonsekvent men
definitivt bevis på medvetenhet om sig själv eller omgivningen trots svår kognitiv nedsättning.
Någon funktionell kommunikationsförmåga finns ej.
Syfte med vårdprogram: Att ställa rätt diagnos, bedöma prognos, påbörja förebyggande och beh
åtgärder, genomföra rehabmedicinska insatser för att optimera funktion, planera fortsatta insatser.
Hjärnskaderehab: När börjar rehab? Tidig rehab förbättrar utfall. Sammanhållen vårdkedja är bättre.

Lm-förskrivning: Försiktighet med dosering. En känslig hjärna. Lm kan påverka hjärnans plasticitet.
Negativt: Haldol, bensodiazepiner. Positivt: Fluoxetin (FLAME-studien). Lm är relativt sällan
”lösningen” till tex beteendeproblem. Less is more. Rensa lm-listan!
Bed av arbetsförmåga: När är rehab avslutad? När målen är uppfyllda? Vid avslut på rehabklinik ska
pat ha erhållit verktyg och strategier för att gå vidare. Rehab fortsätter ofta efter avslut på rehabklinik!
----------------------------------------------------21. Neurologstatus----------------------------------------------3 frågor som kan besvara efter klinisk us:
 Vilken typ av störning? (Pares? Ataxi? Övre/nedre? Funktionell?)
 Lokalisation?
 Artdiagnos?
Vilka delar testas? Högre funktioner, kranialnerver, motorik, koordination, senreflexer, sensorik.
Struktur för rutin: Under samtal, stående, sittande, liggande. Jämför genomgående vä med hö,
proximalt med distalt.
A. Under samtalet
Högre cerebrala funktioner:
1. Vakenhetsgrad enl GCS: Bilat på cortex, bilat på thalami, formatio retikularispåverkan.
2. Talpåverkan: Dysartri, dysfasi.
3. Vb enkel skreening avseende orientering, minne (3-saksprov efter 10 min), spatial
funktion, uppmärksamhetsstörning (direkt 3-saksprov)
Observera:
4. Rörelserubbningar: Hyperkinesi, hypokinesi (Parkinson).
5. Ofrivilliga rörelser: Tiks, tremor (diffa vila (Parkinson)/aktivitet (essentiell) med
vattenglasprov), dystoni (felställning; vridning av en del av kroppen (tortikollis)), myoklonier
(muskelryckningar), korea (snabba, slängiga rörelser, ”dansar”, Huntingtons).
6. Ansiktsmotorik: Hypomimik, sidoskillnad/pares, ryckningar, spasm.
7. Avklädning: Pats motorik.
B. Pat stående
1. Gångmönster, hållning:

2.
3.
4.
5.
6.

a. ”Tuppfjätsgång”: Ingen dorsalflektion i fot  Perifer skada (peroneuspares,
polyneuropati).
b. Framåtlutad, stel gång m små skrapande steg, nedsatta armmedrörelser  Parkinson.
c. Cirkumduktionsgång med cirkelrörelser i ena benet  Central spastisk skada.
Tå- och hälgång: Distal motorik.
Rombergs prov: Öppna och slutna ögon.
a. Falltendens åt skadad sida  Bålataxi.
Finger-näsförsök: Koordination, perifer ataxi (lat cerebellum), blunda (baksträngsskada 
sensorisk ataxi)
Nigsittning och uppresning: Proximal motorik.
Fascikulationer: Syns bäst på lår, händer och skuldror.

C. Pat sittande
1. (Lukttester (nI))
2. Ögonbottnar (nII): Påverkas vid ökat ICP.
3. Pupillstorlek och ljusreaktion (nII,III): Direkt/indirekt; ljusreflex aff-optikus, effokulomotorius.
4. Synfält (nII): 4 kvadranter, testa med båda händerna – vilken hand rör sig? ena? båda?
a. Liten rubbning eller neglekt? Syn klarar sig vid parietal skada.
5. Ögonrörelser (nIII,IV,VI): Fråga aktivt efter dubbelseende. Följ föremål med blicken.
a. Inklämning  okulomotoriuspares med ptos, abduktion, anisokori.
6. Nystagmus (nVIII): Horisontell/vertikal.
7. Ansiktskänsel (temp + smärta specifikt vid Wallenbergs) och kornealreflex (nV)
8. Ansiktsmotorik (nVII): Rynka pannan möjligt vid central pares pga innervering från bilat
hemisfär. Blåsa upp kinderna mot motstånd, le och visa tänderna.
9. Hörsel, huvudimpulstest (om yrsel) (nVIII)
10. Svalgreflex (med bomullspinne, förekommer ridåfenomen?) och svalgasymmetri (nIX,X):
Säg ”ahhh”, heshet? (recurrenspares), stridor?, devierande uvula mot frisk sida.
11. Lyfta axlar (trapezius) och vrida huvudet mot motstånd (sternokleidomastoideus) (nXI)
12. Tungmotorik, tungkraft, fascikulationer (ALS), tungatrofi (utsträckt tunga devierar mot
paretisk sida) (nXII)
13. Armar-uppåt-sträck/Grasset: Blunda.
a. Total  Cerebellär skada.
14. Diadokokinesi: Skruva glödlampa, handvändning.
a. Cerebellum och kortikospinala bansystem.
15. Fingerspel: Alla fingrar mot tummen. Finmotorik.
16. Muskelkraft i armar: Fingerspretning, axelabduktion.
a. Distal och proximal muskelkraft.
D. Pat liggande
1. Sensibilitet för beröring, smärta och vibration i distala armar + ben med sidojämföring:
a. Smärta med vasst engångsmaterial.
b. Beröring med fingertoppar.
i. C6-tumme, C7-långfinger, C8-lillfinger, Th4-mamill, Th10-navel, L1-ljumske,
L5-lateralsida underben, mitt på fotrygg, S1-lateralsida fotrand
c. Vibration med stämgaffel på benutskott
d. Omväxlande vasst-trubbigt: Testar baksträngsfunktion. Börja med att få pat att förstå
vilken modalitet som ska kännas, sätt stämgaffeln på bröstbenet t.ex.
2. (Omvänd Barré): Pat blundar, ligger på rygg med böjda höft-knäleder och upprätthåller
positionen. Sänkningstendens tyder på mild svaghet.
3. Muskeltonus i hand, armbågs- och knäled:
a. Minskat tonus/hypoton/slapp pares  Perifer skada.
b. Spastisk pares (med stegrade reflexer)  Central skada.
c. Spasticitet är hastighetsberoende, olika hastigheter, ständigt motstånd, föreligger i
böjare i övre extremiteter, sträckare i nedre extremiteter  Övre motorneuronskada.

4.
5.
6.

7.

d. Rigiditet lika i flexorer/extensorer, ej stegrade sträckreflexer, ej hastighetsberoende 
Basala ganglielesion, Parkinson
Häl-knä-försök: Analogt med finger-näs. Testar dysmetri/dystaxi.
Babinskis tecken: Dra långsamt med trubbigt engångsföremål längs lat fotranden på
undersidan, observera stortåns första rörelse  Central skada.
Reflexer i armar och ben: Föreligger sidoskillnad? Akilles kan saknas hos äldre. Stegrade
tyder på central skada, hämmade på perifer skada. Är de utlösbara även på tibia? biceps?
a. Biceps (C5-6, n muskulokutaneus), brakioradialis (C6, n radialis), triceps (C7, n
radialis)
b. Patella (L3-4, n femoralis, m quadriceps), akilles (S1-S2, n tibialis, m
gastroknemius/soleus)
Klonus med snabb böjning (dorsalextension) av fot: 3 klonusslag är godtagbart, om fler är
det spasticitet.

Journal: Börja uppifrån och ner: Högre cerebrala funktioner, kranialnerver, muskulatur och grovkraft,
motorik och koordination, reflexer, sensibilitet, Babinski.
Riktat:
 Perifer nervskada, polyneuropati: Symtomutbredning i relation till nervens utbredning,
relation till dermatom, muskler, även proprioception.
 Neuromuskulära sjd, ALS: Atrofier, fascikulationer, uttröttbar.
 Parkinson/rörelserubbningar: Specifika tester, kugghjulsfenomen, diadokokinesi.
Slutsats: Beskriv det du ser, jämför hö med vä, proximalt med distalt.
----------------------------22. Kognitiva och beteendestörningar vid neurologiska sjd--------------------Kognition: Medvetna tankeprocesser. Minne, uppmärksamhet, språk, perceptionsanalys.
Varför viktigt? Nätverkstänk, se symtom som nätverksstörningar, viktiga symtom förbises,
psykologisering av hjärnskada.
Beteendeneurologi – huvudkoncept: Funktion = neuronala nätverk. Dysfunktion = skada och
konstitution.
Beteendets stadier:
 I: Medvetande – vakenhet
 II: Basala drifter, emotioner
 III: Intellektuella funktioner (kognition): Sensoriska associationsareor (primära tar in impulser,
sekundära bedömer)  Integration mellan minne, språk och perception.
 IV: Personlighet, socialt beteende (kognition)
II: Limbiska funktioner:
 Affekt: Amygdala
 Aggressivitet, ätreglering: Amygdala, hypotalamus
 Sexuell upplevelse, drive: Anteriora cingulum
 Inkodning av minne: Hippocampus, parahippocampus
Emotion: Amygdala  Basala ganglier + Hypotalamus  Ach-retikulära systemet
III: Parietallobssyndrom:
 Sensorisk integration (associationsareor): Astereognosi; vä – dysgrafi, dyslexi, dyskalkuli,
GD; hö – visuospatiella svårigheter, påklädningsdyspraxi
 Uppmärksamhet (posteriora cingulum): Neglekt eller hemianopsi, autotopoagnosi.
Occipitallobssyndrom: Konfusion, bilddistorsion, dyslexi utan dysgrafi, kortikal blindhet.
Temporallobssyndrom: Språkstörning, auditiv störning, minnesstörning.
Minne: Inkodning, framtagning, episodiskt, semantiskt, arbetsminne.
IV: Frontalloben:
 Limbiska systemet: Impulser, minne.
 Bakre neokortex: Intellektuella funktioner.

Frontallobssyndrom:
 Orbitofrontalkortex: Hämningslöshet, mani, agressivitetsutbrott.
 Lateralprefrontalkortex: Nedsatt sekvenshandling, arbetsminne, exekutiv kontroll.
 Anteriora cingulum: Nedsatt drive, initiativ till rörelse, koncentration, förståelse av belöning.
 Mediala frontalloben: Nedsatt top-down-modulering, planering, konsekvensanalys.
Kognitiv dysfunktion: Majoriteten av lesioner, rörelsesjd, vissa ep-former, traumatisk hjärnskada,
ALS, encefalopatier, MS. Ep, parkinsonism.
Praktiska råd: Plötsligt/smygande, stereotypt och återkommande, hereditet, minne, uppmärksamhet,
språk, perception, tankeprocessen/varför svårt ta anamnes hos neurologpat, lm.
MTL-ep: Synaptisk reorganisation i limbiska projektioner till ep-fokus.
JME: Synaptisk reorganisation av serotoninsystemet i limbiska projektioner till ep-fokus.
Parkinson: DLPFR: DA pos effekt; OFRC: DA neg effekt; parietalkortex: ingen DA-effekt, ACh-pos.
Hypotalamus: Somnolens, ätstörning, dygnsrytmstörning.
Mediainfarkt: Ideomotordyspraxi, depression, konfusion, neglekt, nedsatt uppmärksamhet och
arbetsminne.
ALS: 20% frontotemporaldemens. Affektlabilitet (tvångsgråt, -skratt).
Specialisthandläggning: Riktad neuropsykologundersökning, neuroradiologi, beteendeträning av
friska strukturer inom nätverket, instruktion till anhöriga, nya lm-strategier?
Normala könsskillnader: Morfologi, neurokemi, vissa visuospatiella och språkfunktioner, hjärnans
sätt att bearbeta information. Liknande prestation, olika strategier. Skillnad tyder ej på bättre/sämre,
utan kan tyda på olika beh-strategier.
 Kvinnor: Depression, oro, PTSD, kronisk smärta, Alzheimers.
 Män: Tourettes, ADHD, schizofreni, parkinsonism, Huntingtons, autism.
Hjärnavbildning: MR, VBM (voxelbaserad morfometri), DTI, fMR.
Fall 1: 35y old woman, with known hypertension, otherwise healthy entered the hospital with a
6h history of rapidly progressive headache and bilateral leg weakness. Within several hours
after admission she had a stiff neck and was stuporous. Her lever of conciousness improved
within 20 min, and she lay on the bed and regarded her surroundings with intensity. She offered
no speech or spontaneous movement. Yet, she ate when fed, and seemed to be observing the
activity around her. When spoken to, she would turn and look at the examiner and, first with
great encouragement, she would follow complicated commands such as ‘shake one finger on
your right hand and two on your left hand’. She never spoke but occasionally would cough to
command. She had good arm movement control, but did not move her arms spontaneously.
However, she had a flaccid paraparesis.
SAB (plötsligheten, hypertonin, åldern), akinetisk mutism, frontalloben, a cerebri media.
Fall 2: A 41y old boxer was first seen some 12y after retirement from his professional boxing
career. He complained of having difficulty with walking, slightly poorer memory. He worked as
a dealer in Las Vegas casino and was having trouble keeping track of the players’ cards. His
boxing career started at age of 16. He claimed never to have been knocked out (which he was 10
times, he also lost 3 fights on TKOs). He retired at age 29 and functioned okay until age of 36,
when he was hospitalized due to paranoid behavior. When admitted to the hospital he had some
gait problems. On examination he had rather pronounced slurring of the speech, which he
reported was normal for him and ‘not like those punch-drunk guys who hang around the gym’.
His gait was slightly ataxic, and on finger-nose he displayed mild dysmetria. Altering movements
were poor, tone was slightly increased in the legs, reflexes and Babinski were normal, as was
sensation and the cranial nerves. Memory was poor. He did not remember the name of the
doctor who had sent him to the specialist clinic 1h before, he knew the name of the present
president, but not the previous one, and he had great difficulty learning any new material. He
was not aphatic, calculations, drawings, were good.

Boxardemens (dementia pugilistika). Multifokalt – ataxi, dysmetri, dysartri, ökad tonus. Basala
ganglier, cerebellum, frontalloben.
Fall 3: 25-årig man arbetar som dörrvakt. Kommer till neurologen med frågeställning
temporallobsepilepsi. Anamnes: Sedan 2 år tillbaka nattliga attacker då han plötsligt går mot
dörren eller fönstret och vill ut. Om man försöker hindra honom, blir han aggressiv, om man
inte hindrar honom går han bara rakt ut. Någon gång har han slagit ut fönster för att komma ut.
När väl ute går han bara, kommer tillbaka, lägger sig och sover. Vid besöker på neurologen är
han helt adekvat, uppger sig vara plågad över sina anfall då han skrämmer bort sina
flickvänner. Har noterat att anfallen bara kommer på nätterna, vill ogärna sova och har kommit
underfund med att om han arbetar som dörrvakt på nattklubb, så kommer anfallen mera sällan.
Negerar förkänning till anfallen. Hereditet: På direkt fråga uppger han att han har två äldre
bröder som haft liknande besvär, men ”vuxit ifrån” besvären. Rutin-EEG ua, MR ua.
Sömngångare/somnambulism. Ej epilepsi då pat är arg och själv kan beskriva sina symtom. Visst
sömnstadium (djupsömn) aktiverar progam i limbiska systemet och basala ganglierna. Sömnmedel.
Fall 4: A 20y old woman, that was first seen 3y earlier at Saints Hospital with a clinical picture
of catatonic schizophrenia. She mentioned a history of joint pain, which was not pursued,
because of the pressing matter of her severe catatonia. She subsequently develop a low grade
fever that was then diagnosed to be secondary to a pneumonia. She was then discharged after
remission of her psychosis. 3y later, she was again admitted because of exacerbatino of the
schizophrenia. A fever was again noted, but at that time, she had a perirectal abscess that was
considered to be the cause. An RA factor was positive, but was, again, not pursued. 4y later sha
was again admitted with schizophrenia, and fever of undetermined origin. On this admission she
also had wrist drop on the right. Full medical evaluation was now carried out, and a positive
diagnosis was now made.
Limbisk encefalit på basen av SLE. Schizofreniattacker + fokalneurologi i sista stadiet.
Immunkomplex – vaskulär komponent. Immunosuppressiva och steroider.
---------------------------------------------------23. KS-seminarierna----------------------------------------------------------------------------------------------------------Seminarium 1---------------------------------------------------------

Fall 1: 64-årig pensionerad pilot, gift. Tidigare väs frisk förutom op av hemorrojder (skyller
detta på att G-krafterna ibland var väldigt höga när han i ungdomen flög ”flygande tunnan” i
Flygvapnet). Uppger att han från försommaren började förnimma hetta- och köldkänsla i
fötterna och att han hade svårt att känna stenarna under fötterna när han stod i vattnet vid
badstranden. Symtomen accentuerades, med ascenderande domningskänsla på båda sidor, mer
på vä ben. När han sedan började känna sig svag ffa i vä ben, sökte han husläkare som
remitterat pat akut till neurologen.
Status: Magerlagd, vital. AT ua. Vä ben följer inte med ordentligt vid gång, svårt att lyfta
fotbladet. Kan inte hoppa på ett ben (varken hö eller vä). Patellarreflexerna stegrade i båda
benen, mer vä. Fotklonus: 2-3 slag höger, outtömlig vä. Babinski odeciderad hö, positiv vä.
Armreflexer ua. Berörings- och trycksinne nedsatta från revbensbågen och nedåt på vä sida.
Känner inte kallt eller varmt på hö ben och fot. Sticksinne ev nedsatt hö ben. Vibration nedsatt i
båda benen. Ledsinne sämre ffa avseende vä tår. PBD? Utredning? Behandling?
Diabetesneuropati. B-glukos. Pos Babinski: Övre motorneuronskada/ryggmärg – ryggmärgslesion?
Vibrationssinne – baksträngen. Ryggmärgen – inger perifer skada. PR saknas i status  misstanke om
ryggmärgskompression. MR-rygg  dorsalt lateralt Th8-9  kir! Om neg MR  LP. MS? DT ej
tillräckligt.
Fall 2: En 60-årig man ramlade för 1 år sedan med fraktur av vä fotled som följd. Efter att
gipset avlägsnades märkte han att han hade blivit svag och att musklerna hade minskat på vä
underben. Sjukgymnastik har ej hjälpt. För 6 mån sedan började han få problem med att
skruva i skruvar samt att öppna ytterdörren till sin lägenhet med nyckeln. När han anstränger
sig lyckas han inte bättre med skruvarna eller att öppna låset, han får då muskelkramp i stället.
Han är jämt trött och har gått ner 15 kg i vikt. Hans fru berättar att hon ”ser hans muskler

arbeta”. Vid undersökning är han mentalt helt klar, kranialnerver är normala. Han är mager
och man ser diffust i hela kroppen förekomst av fascikulationer. Musklerna i händerna bilat är
atrofiska samt även musklerna i vä underben. Fällknivsfenomen förekommer klart vid passiv
rörelse av alla fyra extremiteter. Har en lätt pares i både ben och armar, dock något mer
paretisk distalt i bägge armar. Senreflexerna är generellt livliga och Babinskis tecken föreligger
på hö sida. Sensibiliteten är normal.
a) Vilka symtom och fynd i status relateras till det perifera och det centrala nervsystemet?
Central: Babinski pos, fällknivsfenomen.
Perifer: Atrofi, fascikulationer, pares.
b) Sannolik diagnos? Differentialdiagnoser?
ALS. Påverkan både perifer och centralt. Pos Babinski är ovanligt. Sensibilitet normal. Viktnedgång.
Diff: Borrelia.
c) Vilken är den viktigaste laboratorieundersökningen?
LP. EMG kräver förändringar i 3 olika extremiteter för definitiv diagnos – utan andra förklaringar.
Fall 3: Du arbetar som neurolog på ett universitetssjukhus. Du blir uppringd av 58-årig kollega,
tillika studiekamrat, som är orolig över sin hö hand. Sedan 1 månad tillbaka har han blivit allt
svagare i handen. Du beslutar dig för att hjälpa kollegan och kallar honom till
neurologmottagningen ett par dagar senare. Kollegan berättar där att han ej har några smärtor
i sin hö hand, ej heller någon känselstörning. Däremot är styrseln försämrad och han tycker att
musklerna ser tunnare ut. I status noterar du i hö hand atrofi av m interosseus dorsalis I, även
övriga interosseer ser tunna ut. Då du ber pat spreta med fingrarna noterar du en svaghet.
Känsel ua i hela handen. Kollegan känner du som en aktiv man, han har i alla år cyklat till
jobbet, är mkt orolig. Han misstänker att han har ALS. Utredning? Diagnosförslag? Hur
tacklar du kollegans oro?
Kan vara ALS. Distal skada ulnaris. Cykling  trycker på ulnaris motoriska grenen 
kompressionsskada. Vanligast ulnarisskada vid armbåge  även sensoriskt bortfall. EMG.
Fall 4: 46-årig kvinna som söker akut pga tilltagande pareser. Gift och har två barn i tonåren.
Arbetar som gymnasielärare. Tidigare väsentligen frisk förutom magsår för 6 år sedan.
För 14 dagar sedan insjuknade pat med feber 38-39C, halsont samt muskelvärk. För 5 dagar
sedan debut av stickningar i båda händerna. Nu sedan något dygn även svaghet i händer och
underarmar, så att hon tex har svårt att hålla en kopp och knäppa knappar. Nu sedan
morgonen även noterat svaghet i benen.
Status: AT: Opåverkat, temp 37,2. Cor/pulm: Ua.
MoS; Lätt rodnad i svalg och på halsen flera cm-stora fritt förskjutbara oömma körtlar.
Neurologi: Kranialnervsstatus ua. Grovkraft nedsatt ffa distalt både i händer och fötter,
symmetriskt. Kan endast med svårighet abducera fingrarna. Svag både i dorsal- och
plantarflexion av fötterna. Generell areflexi. Babinski odeciderad bilat. Moderat nedsatt
sensibilitet för beröring och stick både i händer, underarmar, fötter och underben.
Preliminär bedömning?
Perifert: Areflexi, symmetriskt. Infektion  Nedsatt sensibilitet och muskelkraft. Guillain-Barré.
Utredning?
Skicka till neurolog/medicinklinik för inläggning. LP  normala celler, albuminstegring pga
barriärskada  kan ta 1v innan stegring. Neurofysiologisk us visar sänkt ledningshastighet.
Behandling?
Plasmaferes eller IVIG. Jämbördiga beh. CIDP: Kronisk form  kortison. Trycksår, DVT, PEF,
respiration, BT.
Fall 5: 41-årig kvinna, kommer som konsultfall från medicinakuten med frågeställningen
meningit/encefalit? Anamnes lämnas huvudsakligen av medföljande make. Gift, två barn.
Arbetar som bilförsäljare, mycket stressigt jobb med prestationsbaserad lön. Rökare. Tidigare
viss överkonsumtion av alkohol? Tidigare sjd: Gallstensop.
Nuv sjd: HV-besvär sedan flera år. Ofta sängliggande med svår HV och illamående. I samband
med detta enligt maken ofta närmast okontaktbar.

Aktuella mediciner: Treo comp och Stilnoct vid behov.
Aktuellt: På morgonen inkomstdagen hade maken kommit hem från en resa till Finland och
funnit hustrun knappt väckbar i sängen. Hon hade oregelbunden andning. Lyckades väcka
henne och hon orkade då gå själv till toaletten men klagade över svår HV. Illamående, men inga
kräkningar. Efter en stund åter sjunkande medvetandegrad varvid maken ringde efter
ambulans. Vid inkomsten till akutmottagningen var pat somnolent men kunde delvis ge
anamnes. Klagade över svår HV, illamående. Uppgav att hon under gårdagen känt sig helt frisk.
Klagade över frysningar. Haft sinuitbesvär under längre tid. Förnekade bestämt intag av
tabletter.
Status: AT: Somnolent, men reagerar på tilltal. Något sluddrigt tal. Viss motorisk oro.
Periorbital svullnad. Röd ansiktsfärg. Temp 38,2. Ej nackstel.
Cor: Regelb rytm, frekv 100. Inga blåsljud. BT: 175/100. Pulm: Ua.
Buk: Adipös, mjuk och oöm. Inga säkra resistenser.
Neuro: I samband med undersökningen fluktuerande medvetandegrad, sitter på britsen vid ett
tillfälle och dricker vatten, någon minut senare somnolent till stuporös. Medverkar dåligt vid us
men ögonmotorik är ua. Pupiller bilat miotiska, ingen säker ljusreaktion. Ögonbottnar
svårinspekterade, men troligen ingen stas. Inga tecken till yttre skada. Ingen facialispares.
Kornealrefl ua. Perifera reflexer bilat lika. Babinski saknas bilat. Inga uppenbara pareser, rör
extremiteterna symmetriskt. Något sluddrigt tal, förefaller dock väsentligen orienterad. Efter us
sjunker pat ytterligare i medvetande, är knappt kontaktbar vid smärtstimulering.
Oregelbunden andning med apnéer.
Preliminär bedömning? Akuta åtgärder? Utredning? Behandling ?
ABCDE. GCS. Inklämning. Narkos, ev sövning. LP. Odla allt. Meningitbeh. DT. Intoxprover, mios 
opioider, Naloxon.
-------------------------------------------------------------Seminarium 2---------------------------------------------------------

Fall 1: Lotta, 25-årig medicine studerande inkommer till akuten som kramplarm. Medföljande
kamrat berättar att hon under studier i biblioteket plötsligt nästintill rest sig för att därefter
falla ihop på golvet. Kamraten som blev mycket oroad kan berätta att Lotta först blev spänd i
hela kroppen, därefter ryckte i samtliga extremiteter. ”Det kändes som det höll på länge, men
det var kanske bara några minuter.”
Vid inkomst är Lotta slö, har svårt att ge anamnes, klagar över lätt huvudvärk och vill helst
sova. Neurologstatus vid inkomst är så väl det går att undersöka, invändningsfritt.
Vad du förstår har pat aldrig tidigare haft något krampanfall och är väs frisk. Du remitterar
pat för en DT-skalle som liksom inkomstproverna är utan anmärkning.
Då du tittar till pat efter att hon återkommit från röntgen, är hon betydligt mer vaken och klar.
Hon berättar att hon den senaste veckan läst hårt inför en tenta i neurologi och därför sovit
ganska lite, ätit oregelbundet och känt sig stressad. Kvällen innan detta hände var hon på en
mycket lyckad inflyttningsfest och drack enligt egen utsago ”alldeles för mycket vin”.
Preliminär bedömning? Utredning? Behandling?
Toniskt-kloniskt/generaliserat ep-anfall. Dehydrering, alkohol. Inläggning. Kardiell utredning. EKG,
elstatus. Körförbud 6 mån. Provocerande faktorer: Stroke, anatomiska/metabola, trauma, inf om
encefalit. Utlösande (tröskelsänkande) faktorer: Sömnbrist, inf, feber, alkohol. Normalt EEG utesluter
inte ep. Förändringar syns 1 mån efteråt ibland. Fortsatt utredning: MR, neurologbed. Blank DT.
Diff: Hypoglykemi (p-glukos), kardiell synkopé, TIA, psykogent, vasovagalt.
Fall 2: Per är 30 år gammal, arbetar som banktjänsteman, är gift, inga barn, och tidigare väs
frisk. Han kommer till mottagningen för bedömning av följande symtom: Sedan 3-4 mån
upprepade episoder av urinträngning, men han beskriver att när att kommer till toaletten
behöver han oftast inte kissa. Han sätter sig någon minut då eftersom han känner sig lite yr och
svettas. Han beskriver också en känsla av välbefinnande och glädje när dessa episoderna
inträffar. När allt är över efter max 5 minuter mår han bra och kan fortsätta sitt jobb. Ibland
får han HV, ffa bak i huvudet, utan illamående. Han vet inte om det beror på stressen på jobbet.
Alvedon hjälper inte. Neurologisk undersökning är normal. Man gör också en DT som är
normal. 1 månad senare inkommer pat till akuten efter att ha svimmat på jobbet. Vid ankomst

är han vaken, men lite blek. Han märker att han har kissat på sig, och känner diffusa smärtor i
musklerna. Hur klassificerar du patientens symtom? Vad säger det faktum att DT var normal,
skall denna göras om? Isf varför? Har du ett diagnosförslag och ev tanke om symtombeh? Vad
hände den dag pat kom till akuten? Skall man beh pat på akuten? Om pat får krampanfall på
akuten, hur behandlar man det?
Kissat på sig = generellt för synkopé. Diffusa smärtor i musklerna = tonisk-klonisk. Sekundärt
generaliserat anfall. Autonoma/neurologiska fokala. MR istället. Karbamazepin. Fokalt ep-anfall.
Varierar mellan pat, men stereotypt hos samma pat. Strukturell ep. Flera fokala anfall som nu har
generaliserats. Ep-diagnos  Tegretol (symtombeh, botar ej ep).
Fall 3: 47-årig man med eget företag, stressigt arbete. Sambo, tre barn. För 1 år sedan knäppte
det till i huvudet och han fick plötsligt svår HV. Blev yr och illamående men kräktes ej. Sökte ej
läkare och var återställd efter 3-4 dagar. Inkommer akut vid 11-tiden med ambulans. Hade
insjuknat vid 22-tiden kvällen innan med kraftig HV. Kände sig allmänt dålig, tog några
värktabletter och gick och lade sig. Nu på morgonen är HV något lindrigare än vid insjuknandet,
men pat känner mer illamående. Har kräkts vid ett par tillfällen.
Status: Vid us finner man en tämligen opåverkad man. Vill dock helst ligga still på britsen pga
illamåendet. Inga inkompensationstecken. Regelbunden hjärtrytm. BT 175/105. Ingen overt
nackstelhet, men anger att det stramar nedåt ryggen vid flexion av hakan ned mot bröstet.
Kranialnervsstatus ua, frånsett att papillgränserna bilat är något suddiga. Romberg och Grasset
ua. Babinski saknas bilat. Inga pareser. Preliminär bedömning? Utredning? Behandling?
Subaraknoidalblödning med tidigare varningsblödning. ”Smällde till” sekund  minut. Bilat suddiga
papillgränser  förhöjt ICP. DT-skalle, LP. DT normal  gör LP. LP mellan 6-12h. DT-angio 
aneurysm. Om DT blank + LP blank är SAB uteslutet. SAB + förhöjt ICP + aneurysm som brister 
kontakt neurokir. Rtg visar hydrocefalus  ventrikeldrän för avlastning. DT.
Fall 4: En tidigare frisk 55-årig hantverkare söker akut pga yrsel. Besvären började plötsligt
med illamående, yrsel och en uppkastning för 5h sedan. Därefter kräkts x10. Det känns som om
världen snurrar runt omkring honom. Svårt att fixera blicken. Känslan av kraftigt illamående
finns hela tiden men provoceras av huvudrörelser, så att han måste ligga alldeles stilla. Har inte
haft något dubbelseende. Ej huvudvärk.
Status: AT: Fullt vaken och orienterad. Ligger på britsen stilla, blundande. Ej nackstyv, ej feber.
Hjärta, lungor ua. BT: 200/90. Neurologi: Vä-slående horisontalnystagmus när pat tittar åt vä
och rakt fram. Litet rotatoriskt inslag. Mer illamående vid kroppsrörelser. Börjar kräkas igen
när man ber honom att stå upp. Plantarreflexer normala. Även neurologstatus i övrigt är ua.
Var sitter lesionen? Diffdiagnoser? Behov av kompletterande anamnes och us? Åtgärder?
Vestibularisneurit. Nystagmus grad II. Plantarreflexer normala = Babinski. BPPV. Neurit?
Vestibularisschwannom? Nystagmus höger utslagen? Cerebellum? Hjärnstam? DT/MR-skalle, LP.
Tid? Lägesberoende yrsel  perifer genes? Ataxi: Finger-näs, knä-häl, Rombergs. Huvudimpulstest:
Ögon hänger med (patologiskt)  perifer genes trolig. Skewed deviation = cover/uncover. HINTS
(huvudimpulstest, nystagmus patologiskt, test of skewed deviation)  central genes.
Fall 5: En 66-årig man inkommer till akutmottagningen med ambulans tillsammans med sin
hustru pga hö-sidig kraftnedsättning. Gift. Röker 20 cig/dag. Måttligt med alkohol. För flera år
sedan nefrektomi, okänd orsak. Sedan många år hypertoni, beh med Moduretic. Flerårig
nackvärk med utstrålning till höger arm. För 2h sedan började pat känna de första symtomen.
Han satt vid köksbordet och läste tidningen. Kunde inte resa sig upp. Inom loppet av ungefär 30
min utvecklar han komplett svaghet och domning i hela hö sida, samt förlust av talförmågan.
Status: AT vaken. Afatisk. Kan dock svara med nickningar på frågor, förefaller helt orienterad
Cor RR 95 s/m, rena toner. BT 200/110.
Neurologi: Central facialpares hö. Isokori, ingen blickdeviation. Opåverkad ögonmotorik.
Misstänkt synfältsinskränkning åt hö, dock ej fullständig hemianopsi. Normal ljusreaktion.
Slapp pages i hela hö arm, kan röra hö ben något, men inte lyfta benet från underlaget. Anger
nedsatt känsel för beröring och stick i hela hö sida. Perifera reflexer slås bilat liksidigt.
Babinskis tecken förekommer hö sida. PBD? Akuta åtgärder? Utredning? Behandling?

Stroke  infarkt. Hypertoni + rökning (+ diabetes?). Ingen trombolys innan rtg! DT, trombolys?,
trombektomi?, öppen kraniektomi? Anamnes: När? Hur? Grundsjd? NIHSS. Nativ DT-skalle 
normal  trombolys om ej kontraindikationer. Maxgräns BT 185/110, men sänk inte om inte ska ge
trombolys då 220 max.
--------------------------------------------------24. Fallpresentation-----------------------------------------------Fall 1: Björn 68 år är en överviktig man, storrökare, med obeh hypertoni. När han är ute på
gatan och promenerar faller han plötsligt ihop och kan inte ta sig upp. Förstår inte vad som
händer med honom. Rör mindre på vä extremiteter. Har illamående och klagar på HV. Förs
med ambulansen till sjukhuset och kräks x2 i ambulansen. Försämrad vid ankomsten till akuten.
BT 240/120.
AT/neurologiskt status: Konfusorisk, tittar och pratar åt hö när läkaren står på hans vä sida,
uttalad vä-sidig hemipares, central facialispares vä, uppger huvudvärk när tillfrågas men
förnekar någon svaghet.
Klinisk diagnos: Blödningsstroke. Blödning  ökat ICP  illamående, huvudvärk, kräkning. Diffa
blödning mot ischemisk orsak. Blödning kommer plötsligt. Riskfaktorer för stroke. Neglekt är tecken
på skada i icke-dominant hjärnhalva. Supratentoriell högersidig stroke.
Diffdiagnoser: Ischemisk stroke, tumörblödning.
Utredning: DT-skalle, angio, perfusion.
Beh: Trombolysprotokoll <4-5h. Ring neurokir! Strokeavd (subtentoriella blödningar mest allvarliga).
Ersättning av plasmakomponenter. BT-gräns 180/105. Huvudet liggande i 30 grader. Konservativ beh.
Blödning ger större risk för anfall än ischemi. Passiv mobilisering. Trombolysprofylax – Waran kan
kontrolleras bäst. Riskfaktorutredning (rökning, hypertoni, diabetes). Rehabilitering.
Fall 2: Alexander 14 år bor med sin mamma. En kväll hör hans mamma en duns från
Alexanders sovrum. Hon springer dit och hittar honom liggande på golvet med ryckningar i hela
kroppen. Han tuggar fradga och det kommer lite blod ur munnen. Det hela upphör inom ca 1
min men han fortsätter vara förvirrad i ungefär 15-20 min. Under den här tiden blir han stegvis
återställd. Dessutom har han kissat på sig. Hans mamma tillkallar ambulansen som för honom
till sjukhuset.
AT/neurologiskt status: Helt återställd vid ankomsten till akuten, tecken till tungbett.
Klinisk diagnos: Krampmanifestation/anfall – postiktalitet. Ep-anfall ej per definition då det krävs
minst 2 oprovocerade anfall med minst 24h emellan.
Diffdiagnoser: Synkopé, ”hjärntumör”, hypoglykemi.
Utredning: Autoanamnes, anhöriganamnes, andra sjd (diabetes – hypoglykemi, hyponatremi),
blodsocker, infprover, elstatus, leverprover, blodprover, vitalparametrar, DT om blödningsmisstanke,
MR-epilepsiprotokoll, EEG.
Beh: Valproat om beh skulle vara indicerad. Tänk på bilkörningsförbud.
Fall 3: Erik 66 år, vital man med tablettbeh hypertoni och diabetes. Vaknar en morgon och kan
inte ta sig ut ur sängen. Kan inte röra hö arm och ben. Ropar efter sin fru men pratar
osammanhängande. Lätt förbättrad vid ankomsten till akuten.
AT/neurologiskt status: Måttlig hö-sidig hemipares mest uttalad i armen, uttalad impressiv
dysfasi.
Klinisk diagnos: Ischemisk stroke. Misstänkt ACM.
Diffdiagnoser: Todds pares, blödningspares.
Utredning: Strokelarm, leta bakomliggande orsak, 48h-telemetriövervakning, UL-hjärta.
Beh: Trombolysprotokoll, Persantin + Trombyl (eller enbart Klopidogrel), statiner.
Fall 4: Ulrika 28 år, har senaste veckan känt hur det pirrar konstigt i hö hand som varit lite
fumlig. Symtomen försvinner spontant och Ulrika tänker inte mer på det. Ett halvår senare får
hon samma konstiga känsla i vä ben som börjar släpa lite då hon går. Märker också nedsatt
känsel i benet. Går till läkaren som frågar en massa och hon minns att hon hade någon slags
inflammation i ena ögat då hon var i 20-åå. Ögat värkte och hon såg suddigt men hon blev bra

på några veckor. Hon minns också att hon hade balansrubbningar i samband med en förkylning
för ca 3 år sedan. Hon blev helt återställd inom 1 vecka.
AT/neurologiskt status: Går lite släpande med vä ben och har svårt att hoppa på ett ben i taget,
generellt mycket livliga reflexer som är stegrade i benen, klonus bilat, Babinski pos vä, avsaknad
av bukreflexer.
Klinisk diagnos: Skovformad multipel skleros.
Diffdiagnoser: Vaskulit.
Utredning: MR-hjärna-halsrygg, oligoklonala IgG-band både i blod och likvor. Om endast IgG i
likvor tyder det på en CNS-syntes. Om både i likvor och blod tyder det på en perifer syntes.
Beh: Interferonbeta. Solumedrol vid skov, men uteslut infektion först.
Fall 5: Albert 17 år, spelar basketboll på eftermiddagen och lägger inte märke till när han får ett
måttligt slag under vä knä, på utsidan av underbenet. När han vaknar och kliver upp dagen
efter snubblar han på vä foten. Han tror först att foten sover, men det går inte över. Han har
svårt att gå uppför trappan till skolan.
AT/neurologiskt status: Foten hänger, svårt att dorsalflektera, känseln är nedsatt lateralt på
underbenet och fram mot stortån, reflexerna i benen är helt normala.
Klinisk diagnos: Droppfot.
Diffdiagnoser: Monopares pga diabetesdebut.
Utredning: Nej, klinisk diagnos. Dessutom ung patient.
Beh: Fotskena. Om utebliven förbättring efter 2 mån görs neurofys-us (reinnervering?), ev plastikir.
Fall 6: Göran 68 år ramlade i trappan i villan för 1 mån sedan. Han slog sig hårt i huvudet och
förlorade medvetandet i några minuter. Efter ett par veckor får Göran smygande HV och
upplever viss fumlighet och domningar i vä hand. Dessutom märker anhöriga att han inte ser sig
lik ut, hänger inte riktigt med. Symtomen försämras stegvis och Göran övertalas av anhöriga att
gå till akuten.
AT/neurologiskt status: Lätt förlängt latenssvar men vaken, orienterad, uppegående. Diskret väsidig central facialispares. Lätt vä-sidig hemipares.
Klinisk diagnos: Kroniskt subduralhematom.
Diffdiagnoser: Infektion, tumör, abscess.
Utredning: DT visar lågattenuerande område.
Beh: Op.
Fall 7: Olle 74 år, har känd prostatacancer men är för övrigt pigg och frisk. Han ska snart på
årskontroll hos sin urolog. Sedan någon månad har han haft molande värk mellan
skulderbladen även på natten. Han har tänkt att han nog överansträngt sig med
trädgårdsarbetet. Senaste veckorna har han blivit lite ”spattig” och fort trött i benen. Det har
varit trögt att kissa. På några dagar har Olle fått allt svårare att gå och kan till slut inte ta sig till
toaletten. Han kan knappt pressa fram några droppar när han ska kissa.
AT/neurologiskt status: Spastisk parapares med stegrade patella- och akillesreflexer och pos
Babinski bilat. Sensibilitetsnivå motsvarande Th4-6 (bröstvårtehöjd). Urinblåsn helt fylld,
nedsatt analsfinktertonus.
Klinisk diagnos: Skelettmetastas som lett till kompressionssyndrom.
Diffdiagnoser: Tranvers myelit (sannolikt om ung person).
Utredning: Akut MR.
Beh: KAD, fastande pat, akut op/strålning, ev trombosprofylax, 32 mg Betapred iv.
Fall 8: Lennart 68 år har under den senaste tiden haft allt svårare att gå längre sträckor. Han
behöver i själva verket tänka och anstränga sig för att gå. Det är väldigt frustrerande för honom
som brukade springa minst 5 km per dygn för några år sedan. Dessutom har han haft svårare
att hålla tätt under de senaste 3 månaderna. Hans hustru är upprörd för att han allt oftare
glömmer att betala räkningar och det har hänt ibland att han glömt koden till bankkortet.
Lennart bestämmer sig för att söka husläkaren som remitterar honom till
neurologmottagningen.

AT/neurologiskt status: Går långsamt med små steg. MMT 26p. Urininkontinens.
Klinisk diagnos: Normaltryckshydrocefalus.
Diffdiagnoser: Parkinson plus, frontotemporallobsdemens, frontallobstumör, infektion.
Utredning: DT/MR-hjärna (ventrikelvidgning?)
Beh: Inläggning av shunt.
Fall 9: Sven 68 år, tid väs frisk icke-rökare, har känt sig trött och nedstämd länge. Har börjat
skaka i hö hand. Han är allmänt långsam och allt tar längre tid, hela kroppen känns trög. Han
hänger inte med hustrun under promenader, hustrun tycker att han trippar fram.
Reparationerna på villan har gått i stå.
AT/neurologiskt status: Hypomimik, vilotremor i båda händerna men ffa hö, nedsatt
diadokokinesi bilat, kugghjulsfenomen bilat, nedsatta armmedrörelser, lätt framåtlutad gång,
kort steglängd, trippande vändningar.
Klinisk diagnos: Parkinsons sjukdom.
Diffdiagnoser: Atypisk parkinsonism, cerebrovaskulära skadors, Lewykroppsdemens, essentiell
tremor.
Utredning: Klinisk diagnos – Parkinsontriad med hypokinesi, rigiditet och vilotremor. Förbättring av
L-DOPA.
Beh: L-DOPA, dopaminagonist.
Fall 10: Per 19 år, har stått i 6h och köat för konsertbiljetter. Det är redan kl 15:00 och han har
bara ätit frukost vid kl 8:00. Han har inte druckit så mycket och det är mycket varmt. Han
känner sig illamående och det svartnar plötsligt för ögonen. Hans kompisar ser hur han blir
blek i ansiktet och rasar ihop. Han blir stel som en pinne i hela kroppen och huvudet böjs bakåt,
sedan rycker han kloniskt i armarna några gånger. Efter vad som känns som en evighet för
kompisarna, men som i själva verket bara är sammanlagt 30 sek, slappnar kroppen av och Per
börjar kvickna till.
AT/neurologiskt status: Ångestladdad, helt normalt neurologiskt status vid ankomsten till
akuten.
Klinisk diagnos: Vasovagal synkopé.
Diffdiagnoser: Epileptiskt anfall.
Utredning: Noggrann anamnes, hjärt-lungstatus, neurologstatus, BT, EKG.
Beh: Ingen egentlig behandling. Försök undvika utlösande faktorer.
Fall 11: Jonas 49 år, jobbar som dataingenjör. En dag upplever hustrun att han plötsligt börjat
bete sig konstigt. Kommer inte ihåg vad han har gjort under dagen samt under den senaste
veckan. Han håller på att fråga hustrun när hans syster ska komma på besök. Det visar sig att
han glömt bort att han tillbringade de sista 2 dagarna med sin syster. Dessutom har han glömt
bort pinkoden till internetbanken samt hur hans egen mobiltelefon fungerar. Hans fru
upptäcker att han inte kan datum, inte ens vilket år det är.
AT/neurologiskt status: Orienterad till person och rum, desorienterad till tid. Inga andra
fokalneurologiska tecken.
Klinisk diagnos: Transitorisk global amnesi (TGA).
Diffdiagnoser: TIA, intox, encefalit, herpesencefalit.
Utredning: Normalt EKG och neurologstatus.
Beh: Ofarligt, går tillbaka <24h. Ev ASA.
Fall 12: Monika 71 år, med känd tablettbeh hypertoni och diabetes. Hon sitter och läser en bok.
Plötsligt blir det helt svart för hö öga. Synen återkommer lika plötsligt inom 2-3 min. Ringer till
vårdupplysningen som uppmanar henne att söka ögonakuten. Där hittar man normalt status
och remitterar henne till neurologakuten.
AT/neurologiskt status: Helt normalt neurologiskt status. Det hörs ett blåsljud över hö karotid.
Klinisk diagnos: TIA (transitorisk ischemisk attack).
Diffdiagnoser: Subduralhematom, tumör.

Utredning: Anamnes, neurologstatus, hjärt-lungstatus, BT, EKG, CRP, SR, blodstatus, elstatus, PKINR, p-glukos, troponin I, APTT, lipidstatus, DT-hjärna utan kontrast, karotisduplex, TEE.
Beh: Trombyl 75 mg, ASA + dipyramidol, Simvastatin, ev karotiskir.
Fall 13: Mikael 45 år, tidigare väs frisk vaknar en morgon och försöker ta sig ut ur sängen. När
han sitter på sängkanten känner han plötsligt av snurrande yrsel. Hela rummet snurrar runt
och han behöver vänta i ca 20-30 sek innan han delvis förbättras. Är fortfarande yr när han
reser på sig och får hålla i sig i väggen på väg till köket. Kommer tillbaka och lägger sig i sängen.
Upplever rotatorisk yrsel som förenas med illamående när han vrider sig i sängen samt när han
reser på sig. På eftermiddagen bestämmer han sig för att söka akutmottagningen.
AT/neurologiskt status: Motorik, känsel och koordination (finger-näs, häl-knä) ua. Rotatorisk
nystagmus vid blickriktning åt vä.
Klinisk diagnos: BPPV.
Diffdiagnoser: Vestibularisneurit.
Utredning: Dix-Hallpike.
Beh: Epleys manöver.
Fall 14: Eva 53 år, har sovit tungt och hårt efter en fest med alkohol. Hon vaknar och känner sig
stel i hela kroppen. Hö hand hänger slapp. Hon försöker skaka liv i den, men det går inte. Hon
blir livrädd för att hon kan ha fått en stroke i sömnen, som sin mor, och åker fort till akuten.
Eva har inga andra symtom än den hängande handen och läkaren kan snart lugna henne.
AT/neurologiskt status: Oförmåga att dorsalflektera handleden. Nedsatt sensibilitet i tumvecket
dorsalt.
Klinisk diagnos: Radialispares.
Diffdiagnoser: Golfarmbåge, armbågsledsinflammation.
Utredning: EMG för att diagnostisera utbredning och distribution. Annars räcker ofta anamnes.
Beh: Handledsskena i 2-4 månader tills dess att aktiv extension uppkommit. Kontrakturprofylax.
Fall 15: Birgit 45 år, tidigare väs frisk sitter och tittar på TV. Plöstligt får hon fruktansvärd
HV, ”som en explosion i huvudet”. Mår illa och känner sig lite matt. Tar 2 st Alvedon och
väntar 1h men HV:n släpper inte. Tillkallar ambulansen. På väg till sjukhuset kräks hon x3.
AT/neurologiskt status: Trött, men vaken och orienterad. Afebril, nackstelhet.
Klinisk diagnos: Subaraknoidalblödning.
Diffdiagnoser: Migrän, Hortons HV, meningit, stroke.
Utredning: DT-hjärna utan kontrast, om neg och 6-12h efter insjuknandet så görs LP med cellräkning
och spektrofotometri. DT-angio. Neurokirkontakt.
Beh: Kir med ”coiling” (endovaskulär ocklusion).
Fall 16: Marianne 53 år, har sedan igår haft myrkrypningar i fötter bilat. Idag har smärta på
baksidan av låren och underbenen tillkommit och hon har svårigheter att resa sig från sittande.
Hon blir orolig och bestämmer sig för att söka neurologakuten. Vid fördjupad anamnes
framkommer att hon hade en förkylning för ca 2 veckor sedan.
AT/neurologiskt status: Proximal kraftnedsättning i benen bilat, känselnedsättning för beröring
och stick i fötter bilat, areflexi.
Klinisk diagnos: Guillain-Barrés syndrom.
Diffdiagnoser: Andra polyneuropatier (CIDP, Borrelia).
Utredning: LP (ökat albumin), neurofys-us (motoriskt ENeG – nedsatt nervledningshastiget).
Beh: IVIG eller plasmaferes.
Fall 17: Robert 60 år, mådde plötsligt illa och kräktes på fredag eftermiddag. Kände att han inte
kunde röra sig som vanligt på vä sida av ansiktet. Hela fredagen kände han sig orkeslös och
svettig. Lördag mådde han lite bättre men hade yrsel som höll i sig och endast blev bättre om
han la sig ner. Åt dåligt hela dagen. Bestämde sig för att söka akuten på måndag morgon.

AT/neurologiskt status: Kan inte sluta vä öga, diastas kvar på ca 3 mm. Lätt ostadighet vid
Romberg. Motorik, känsel och koordination ua. Normala reflexer, Babinski saknas bilat. Pat
undersöktes av neurologjour och remitterades vidare till öronakuten för fortsatt handläggning.
Klinisk diagnos: Perifer facialispares.
Diffdiagnoser: Varicella-zoster, Borrelia, mediaotit, skallbasfraktur, temporalbensmalignitet.
Utredning: Temp, SR, CRP, LP, serrologi, PCR, DT-hjärna.
Beh: Fuktkammare, tårsubstitut, steroider, ev Aciklovir, ev ab.
Fall 18: Gudrun 69 år, har sedan flera månader känt av hjärtklappningar men är i övrigt väs
frisk. När hon sitter och äter frukost blir hon plötsligt yr, kraftigt illamående och kräks.
Försöker nå telefonen som ligger på bordet men har svårigheter att styra hö hand. Lyckas resa
på sig men tappar balansen och ramlar på golvet. Hittas av sin make efter 10 min när han
kommer hem. Hon sluddrar när hon talar med honom. Ambulansen tillkallas och Gudrun förs
till sjukhuset.
AT/neurologiskt status: Spontan nystagmus, dysartri, dysfagi, grovkraft i extremiteter ua, kan
inte gå pga balanssvårigheter, hemiataxi hö med felpekning finger-näs och häl-knä, nedsatt ytlig
sensibilitet hö ansiktshalva och vä kroppshalva, svalgpares.
Klinisk diagnos: Wallenbergs syndrom (infarkt i medulla oblongatas laterala del).
Diffdiagnoser: Annan cerebellopati, stroke med annan lokalisation.
Utredning: DT-hjärna utan kontrast, om neg och 6-12h efter insjuknandet så görs LP med cellräkning
och spektrofotometri. DT-angio. Neurokirkontakt.
Beh: Om ej blödning: Trombolysprotokoll, Persantin + Trombyl (eller enbart Klopidogrel), statiner.
----------------------------------------------------------------Föreläsningsfallen---------------------------------------------------------------

X2: Kjell 43 år, får på kvällen vid 18-tiden lite smygande debut av HV. Han tar 2 Magnecyl, när
det inte släpper tar han ytterligare 2 Magnecyl. Även haft lite illamående. Kjell går vid 19-tiden
ut till bilen och började mecka med den, men noterar att han går in i saker och tappar verktyg.
Lite senare gick han in och åt och märkte då att han slabbade mer då han åt och kände sig trött.
Kommer in kl 01:00 på natten.
AT/neurologiskt status: BT 190/120. Lätt nedsatt kraft i vä arm och ben jämfört med hö. Vid
armar-uppåt-sträck tydlig nedsänkning och svajning av vä arm. Även lätt osäkerhet och
förbipekning med vä finger vid finger-näs. Lätt reflexövervikt vä sida jämfört med hö.
Klinisk diagnos: Herpesencefalit, stroke, tumör.
Utredning: DT, MR.
Beh: Om hjärnblödning ring neurokir.
X3: Sanna 47 år söker på akuten då hon sedan 14 dagar besvärats av sensibilitetsnedsättning
samt domning på bålen och även stickningar i bägge händernas insida. Hon känner att bh:n
sitter konstigt hela tiden. Negerar svaghet i arm eller ben. Ingen synpåverkan. Enligt
inremitterande husläkare har hon haft B12 som varit i det nedre intervallet.
AT/neurologiskt status: Sensorisk nedsättning på bålen motsvarande Th4 till Th10, ffa ventralt.
Klinisk diagnos: Multipel skleros, myelit, något som trycker på ryggmärgen.
Diffdiagnoser: B12-polyneuropati (börjar i fötterna), cauda equina.
Utredning: Vitalparametrar, B12, DT, LP (celler, glukos, laktat, elfores), MR-hjärna/ryggmärg.
Beh: Ingen, kom tillbaka om värre (feber, smärta, cauda equinasymtom).
X6: Daniel 29 år, tid väs frisk man som genomgått en del ortopediska op och haft osteitbesvär.
Idag tränat som vanligt – styrkelyft på gymmet då det i samband med en ansträngade övning
small till i nacken varefter han fick svår HV. Avbröt träningen och solade istället i solarium.
Efter att ha solat blev han illamående och kräktes en del. Haft fortsatt ont i huvudet. Inte haft
något dubbelseende, inga andra associerade symtom.
AT/neurologiskt status: Huvudvärk och illamående.
Klinisk diagnos: Vertebralisdissektion, subaraknoidalblödning, migrän, muskelruptur.
Diffdiagnoser: Meningit.
Utredning: DT (utesluta blödning), LP, DT-angio (utesluta dissektion).

Beh: Smärtstillande (Alvedon).
X5: Jeanette 23 år, inkommer på morgonen då hon i samband med att ha ätit frukost
tillsammans med sin pojkvän fått ett krampanfall. Enligt pojkvännen ska hon ha fått
sträckkramper i både armar och ben som varade upp till 0,5-1 min. Jeanette har ej varit
kontaktbar. Pojkvännen har dock mha sin far lagt henne i sidoläge varefter hon efter ungefär 30
sek till 1 min kvicknat till.
AT/neurologiskt status: Helt ua.
Klinisk diagnos: Vasovagal synkopé.
Utredning: DT, MR, EEG.
Beh: Tegretol.
X7a: Birger 53 år. Du står på akuten när akutssk meddelar att ett ”strokelarm” är på väg in.
Information från SOS-alarm 08:40: Man, född -45 som insjuknat kl 07:50 med svaghet hö och
afasi. Mannen kommer in 08:45 på bår med ambulanspersonal som berättar att han enligt
uppgift är tidigare frisk. Cirkulatoriskt stabil under stransport. Kapillärt glukos 6,2. Nu svag hö
sida och kan ej prata.
AT/neurologiskt status: Puls 76, BT 195/115. Sat 93% på luft. Cor/pulm ua. Central
facialispares hö, dysfasi, svaghet i hö arm och ben och hemianopsi (NIHSS 18).
Klinisk diagnos: Stroke.
Diffdiagnoser: Tumör.
Utredning: Akut DT + DT-angio + kliniskt utesluta subaraknoidalblödning  trombolysprotokoll.
Beh: Waran, ta PK.
X7b: Birger 53 år. Efter att Birger fått akutbeh och stabiliserats åp avd har han fått tillbaka viss
funktion i tal och styrka på hö sida (NIHSS 14). Han och frun beskriver att han inte orkat jobba
som vanligt på bondgården veckan innan insjuknandet.
AT/neurologiskt status: BT 150/90. Sat 93% på luft. Blåsljud över hö karotid. Kolesterol 4,0,
LDL 3,5.
Klinisk diagnos: TIA, stroke.
Utredning: UL-karotider.
Beh: Statiner, klopidogrel, ACE-hämmare, telemetri på avd, ekokardiografi.
X9: Maria 37 år, är utredd -02 pga perifer facialispares, för övrigt frisk. Inga andra episoder
med neurologiska symtom. Hon söker nu med 4 dagars anamnes på domningskänsla i
tungspetsen på hö sida. Detta har successivt spridit sig bakåt på hö sida av tungan, hö kind samt
hö sida av ansiktet. Haft tre fästingbett under sommaren.
AT/neurologiskt status: Nedsatt sensibilitet för stick och beröring motsvarande trigeminus 2 och
3 hö sida. Nedsatt sensibilitet hö sida av tungans främre del. Livliga reflexer bilat.
Klinisk diagnos: Borrelia, multipel skleros, hjärnstamstumör.
Utredning: Ej LP om hjärntumör pga inklämningsrisk. DT, MR.
X10: Peter 23 år, sedan tidigare frisk. Han söker på akuten då han för 3 dagar sedan plötsligt
fått hängande ögonlock hö sida. Under natten innan hade han vaknat av kraftig HV occipitalt
som ej gått över på Alvedon och varat ca 12h. Smärtfri på akuten.
AT/neurologiskt status: Ptos hö öga. För övrigt ua, isokori, normal pupillreaktion för direkt och
indirekt ljus samt normal ögonmotorik.
Klinisk diagnos: Migrän, vertebralisdissektion, subaraknoidalblödning.
Utredning: DT, DT-angio, LP, MR.
X11: Kerstin 51 år, är tidigare sjukpensionerad pga psykiska besvär, hepatit samt migrän.
Tidigare i ungdomen varit iv missbrukare. Nu inga droger, alkohol eller rökning sedan många
år. Hon har en aktiv hepatit C och man har diskuterat immuniserande beh men detta har inte
startats än. Hon kommer till mottagningen på remiss från husläkare. Kerstin har haft HVbesvär sedan 1983. Hon har besvär 4-5 d/v. Beskriver en ofta halvsidig, sidoväxlande HV med

illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Besvären sitter i ca 4 dagar. Har blivit allt
värre sedan hon kom in i klimakteriet. Tvungen att lägga sig. Tar T Imigran 50 mg, 4/dygn (har
fått mer biverkningar av 100 mg-tabletter). Tar också Stesolid supp. Beskriver en pulserande
HV. Ingen ”aura”. Dessemellan en HV mer utgående från nacke och skuldror och mer global.
AT/neurologiskt status: Helt ua inkl ögonbottnar.
Klinisk diagnos: Migrän, spänningshuvudvärk, lm-huvudvärk.
Utredning: BT, SR, palpera spända nackmuskler, DT, psykbedömning.
Beh: Sjukgymnastik, profylax i form av saroten, betablockerare.
X12: Janina 33 år. Igår morse när Janina vaknade och vände sig fick hon plötsligt rotatorisk
yrsel. Yrseln sitter i 5-10 sek vid rörelser. Värst vid huvudvridning åt hö. Dock även en svag
yrsel samt lätt illamående emellan dessa intensifierade yrselattacker. Har ätit och druckit, ej
kräkts. Har även vid tidigare tillfälle upplevt denna typ av yrsel, satt dock endast i ca ett halvt
dygn. Nu haft besvären sedan igår morse varpå hon idag sökt på lättakuten.
AT/neurologiskt status: Ingen säker nystagmus. Vid vridmanöver får Janina yrsel.
Klinisk diagnos: Perifer BPPV.
Utredning: Impulstest av nystagmus.
--------------------------------------------------25. Momentuppgift------------------------------------------------Fall 1: Kvinna, 65 år. Nyligen pensionerad, tidigare affärsbiträde. Rökte mellan 20-30 åå. Har
på senare år haft kontakt med företagsläkare för något högt BT, men har aldrig tagit någon
medicin mot detta. Under den senaste månaden (efter pensioneringen) har hon besvärats av
tilltagande huvudvärk, utan sidoskillnad. Huvudvärken beskrivs som tryckande och ihållande,
möjligen något mer lokaliserad övre främre delen av huvudet. Pat har känt sig trött och hade
kontakt med VC för 2 veckor sedan. Då fick hon en penicillinkur pga misstänkt luftvägsinf.
Någon förbättring har inte skett. Aptiten beskrivs som ”inget smakar” och hon har gått ned 2 kg
i vikt. Har ej kräkts. BT 160/100. Orienterande nervstatus normalt. Pat söker ånyo för sina
besvär.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
BT och normalt orienterande nervstatus förklarar ej hennes HV.
Anamnes: Konstant? Attack? Hur ofta? Lägesberoende? Icke-cerebral inf? Trauma
(subduralhematom)? Lm (analgetika  lm-HV; antikoagulantia  ökad intrakraniell blödningsrisk)?
Liknande HV förut? Utlösande, förvärrande (valsalva, hosta, fysisk ansträngning  varningsklockor
för farlig HV) eller förbättrande faktorer? Synpåverkan? Tidigare malignitet? Yrsel? Andra
associerade neurologiska symtom? B-symtom? Socialt (nyligen pensionerad, stor omställning)?
Stress? Dygnsvariation (mer HV under dagen, värst på natten  spännings-HV; klassisk morgon-HV
pga tumör ej specifikt)? Illamående/kräks (migrän enda godartade HV:n med illamående, vid
intrakraniell process, aldrig vid spännings-HV)? Rygg/nacksmärta (spännings-HV)?
Käkvärk/tandgnissel (måste ej vara cerebral genes)?
Status: Ögonbottnar (staspapill – tecken till ökat ICP), palpera tinning, nacke och överkäke.
b) Ange tänkbara diagnosförslag.
 Kroniskt subduralhematom: Rätt ålder, alla nämner ej trauma anamnestiskt pga minneslucka.
 Hjärntumör: Inga fler symtom? Kramp? Asymmetri?
 Temporalisarterit: Ålder, diffusa B-symtom, duration, tuggklaudikatio.
 Meningit.
 Depression.








Kronisk spännings-HV: Fel ålder, lockkänsla, yrsel, trycker vid hjässan, ackommodationssvårigheter, ej tidigare HV.
Migrän: Fel ålder, fel tidsförlopp.
Trigeminusneuralgi: Sekundkorta attacker.
Borrelia: Meningitretning, mononeuropati, radikulerande smärta.
Sinustrombos: Fel tidsförlopp, neurologiska symtom.
Abscess: Otroligt sällsynt.
ÖLI: Progredierat i över 1 månad är osannolikt.

c) Hur ska pat utredas?
SR (lågt utesluter TA), akut DT-skalle utan kontrast (utesluter subduralhematom) och med kontrast
(utesluter hjärntumör), LP (utesluter meningit), psykiatrisk evaluering (utesluter depression).

d) Hur ska pat omhändertas?
Akut om misstänkt subduralhematom.
e) Beh?
TA: Prednisolon. Subduralhematom: ”Coiling”. Hjärntumör: Kortikosteroider, ev op, ev strålning.
Meningit: Ab. Depression: Antidepressiva.
Fall 2: Kvinna, 74 år. Pat har tidigare arbetat som bankkassörska. Rökt i ungdomen.
Förmaksflimmer sedan 60-åå, beh med Lanacrist (hjärtglykosid) 0,25 mg dagligen, och
hypertoni sedan 10 år, beh med Salures x1 dagligen. För 7 mån sedan vårdades pat på
medicinklinik pga hö-sidig hemipares och central hö-sidig facialispares samt dysfasi. Enl epikris
från medicinklinik visade DT-skalle cerebral infarkt supratentoriellt vä. Pat beh under 3 mån
med antikoagulantia och använder därefter Trombyl x1 dagligen. Pats tidigare hö-sidiga besvär
har gått i regress. Pat infördes till jourcentral av dotter då pat vid middagsbordet plötsligt
tappat medvetande och ”krampat”. Pat är vid inkomsten till jourcentralen trött, afebril och
svarar långsamt på frågor. Reflexerna i hö kroppshalva är något mer lättutlösa än i vä sida.
Diagnos: Epileptiskt anfall.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Prodromalsymtom (kallsvettningar, svartnar för ögonen)?  Talar för sykopé.
Tidigare anfall? Krampförlopp? Tungbett?
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 Epileptiskt anfall
 Synkopé
c) Omhändertagandenivå? Inläggning?
Inläggning pga pat med postiktal påverkan.
d) Vilken utredning är aktuell?
DT-hjärna med kontrast (tumör?). DT:n visar kvarvarande ärr efter tidigare stroke. (EEG ger inget pga
postapoplektisk ep).
e) Beh?
Beh (Tegretol) mot symtomatisk ep pga kvarvarande ärr. Körförbud 6-12 mån.
Fall 3: Man, 69 år, fd betongarbetare. Har klarat sig själv i bostande sedan hustrun dog för 1 år
sedan. Högt BT upptäckt vid kontroll hos företagshälsovården vid 60-åå. Tablettbeh diabetes
sedan 65-åå. Vid 66-åå vårdad på sjukhus i samband med hö-sidig svaghet med akut debut.
Besvären gick tillbaka efter några veckor. Medicinerar nu med Trombyl 75 mg dagligen,
Tenormin 50 mg dagligen och Daonil 3,5 mg dagligen. Pat söker på VC pga svaghet och
tilltagande svårigheter att klara sig hemma. Han har under de senaste månaderna fått
svårigheter att gå sin vanliga promenad. Pat uppger att hö ben har börjat släpa. Han har gått
ned 8 kg efter hustruns död.
Status: Pat har relativt kraftig kroppsbyggnad, men armmusklerna är något tunna. Reflexer är
lättutlösa vid knän, akillesreflexer svårutlösta. Babinskis tecken finns på hö sida.
Tricepsreflexen fås ej fram på hö sida.
Diagnos: ALS.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Sensoriska besvär? Värre under dagen? Svaghet? Urininkontinens? Minnesproblem? Tidigare
gångbesvär? Hereditet? Ryggvärk? Fascikulationer? Sväljningssvårigheter?
(3 nivåer: Supratentoriellt (kognitivt, dysfasi, synfält), infratentoriellt (cerebellära symtom,
kranialnervssymtom/bulbära symtom, dysartri), spinalt (ryggvärk, vattenkastningsbesvär,
nivårelaterade symtom).
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 ALS: Atrofier, stegrade reflexer, ej sensorisk påverkan.
 Spinal kompression: Lättutlösa reflexer, C7-nivå  perifer bild i allmänhet  nackvärk
sensibilitetsnedsättning.
 Polyneuropati/CIDP
 MG: Ej progredierande i ETT ENDA ben, ej lättutlösta reflexer.

 MS: Fel ålder.
 Myopati: Generell, ej stegrade reflexer.
 B12-brist: Symmetriska symtom. Baksträngspåverkan – sensorisk ataxi.
 Normaltryckshydrocefalus: Demens + urininkontinens + gångsvårigheter, allmänt.
c) Omhändertagandenivå?
Neurologremiss.
d) Vilken utredning är aktuell?
ENeG (normal), EMG (spridda neurogena förändringar med inslag av denervation), LP (ökade nivåer
av NFL), MR-ryggmärg (spinal kompression).
e) Beh?
Information. Riluzol (natriumkanal- och glutamatfrisättningshämmare) som bromsmedicin. Senare
andningsvård och PEG. ALS-team.
Fall 4: Kvinna, 55 år. Från Turkiet, bott i Sverige i 17 år, arbetat som lokalvårdare men varit
sjukskriven av företagsläkare längre tid. Gift, flera friska barn varav ett medföljer vid
konsultationen. Sedan ”säkert 10 år” haft värk i nacke, skuldror och armar. Har fått
sjukgymnastik, kortisonsprutor i axel och Voltaren i perioder. Senaste halvåret blivit skakig i hö
hand och alltmer svag så att hon inte orkar arbeta längre. I status noteras: Inga säkra pareser i
någon extremitet men generellt svagare kraft än förväntat och muskeltonus ökad i hö arm.
Talar tyst och mest via medföljande barn. Diskreta skakningar i hö hand. Reflexer liksidiga och
normala. Babinskis tecken saknas. Sensorik förefaller ua.
Diagnos: Parkinsons sjukdom.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Skriftprov – mikrografi vid PD, ”makrografi” vid essentiell tremor.
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 Parkinsons sjukdom: Unilateral, hypofoni, hypokinesi, rigiditet.
 Essentiell tremor: Bilateral.
 Spinal process: Ger ej talpåverkan.
 Steroidutlöst myopati: Ej tillräckligt hög steroidanvändning, svaghet, ger ej skakningar.
c) Omhändertagandenivå?
Neurologremiss för diagnos, kan sedan skötas via vårdcentralen.
d) Vilken utredning är aktuell?
Klinisk diagnos, sätt in Madopark och låt neurologen utvärdera effekten.
e) Beh?
Madopark.
Fall 5: 20-årig manlig studerande, söker på VC pga oro för MS. Pat uppger att fader dött i MS i
40-åå och att pats faster har MS-diagnos. Pats besvär som förekommit under drygt 2 år beskrivs
som att musklerna i benen ”känns konstiga”, någon kraftnedsättning rapporteras inte. Pat är
oroad för att han har MS.
Diagnos: Restless legs.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras avseende aktuell frågeställning?
Skov? Specificera ”konstiga”  Krypningar och pirrningar  Låter ej typiskt för MS. 20 år är långt
ifrån peaken (30 år) för insjuknande i MS. Låt ej familjehistorien färga din bedömning. Går ej att mäta
genetik och risk för MS med tester. Herediteten för MS anses vara väldigt låg!
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
MS, polyneuropati, myelit, infektion.
c) Omhändertagandenivå?
Polikliniskt.
d) Vilken utredning är aktuell?
Kolla brist på Fe och ferritin för ev järnbeh. Madopark kan prövas mot restless legs.
e) Etiska aspekter?
Om minsta misstanke om MS föreligger bör det utredas så tidigt som möjligt eftersom det är då
förloppsmedicineringen (interferon-beta) gör nytta.

Fall 6: Man, 56 år. Ogift, servicetekniker, arbetat långa perioder utomlands. Röker.
Alkoholintag anges som att ”det blir en del när man jobbar utomlands”. Hypertoni beh med T
Seloken 100 mg dagligen sedan 10 år av företagsläkare. Pat söker nu pga ostadig gång sedan 1
vecka. Han orkar inte resa sig från huksittande när han arbetar och ”det är tungt” när han går i
trappor. Det ”pirrar” i fötterna. Förnekar aktuellt trauma mot någon del av kropppen eller
infektion. I status noteras: Går ostadigt, inga muskelatrofier, bicepsreflexer bilateralt svaga,
övriga reflexer fås inte fram, Babinskis tecken saknas, normal ögonmotorik.
Diagnos: Guillain-Barrés syndrom.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Förvärring av symtom? Toxisk exponering? Annan sjd?
Gång (vanlig samt häl- och tågång), hukning, hoppa på ett ben, Romberg, finger-näs, diadokokinesi,
knä-hältest, reflexer, sensorik och vibration, grovkraft, ögonrörelser, synfält, trigeminus, mimisk
muskulatur.
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 Guillain-Barrés syndrom: Snabbt förlöpande, symmetriskt motoriskt förlopp.
 Polyneuropati: Veckas anamnes + tydliga motoriska symtom proximalt talar emot.
c) Omhändertagandenivå?
Inläggning pga snabb progress.
d) Vilken utredning är aktuell?
LP (ökad proteinhalt, ökad albuminkvot).
e) Beh?
Plasmaferes eller IVIG. INTE kortison!
Fall 7: Man, 58 år. Gift, flera barn, utomhusarbete, rökare, alkoholanamnes svårfångad.
Opererat ljumskbråck, men i övrigt varit frisk. Under de senaste 3 veckorna har pat haft
luktupplevelser, som beskrivs som aceton/ammoniakdoft. Attackerna har vara mindre än 1 min
och under den senaste veckan har de kommit flera gånger dagligen. I samband med några
attacker har han ”hört bekanta röster”. Pat har också noterat viss fumlighet i hö hand samt haft
svårt att läsa, får stava sig igneom V65-raden. Ibland har han mått illa. Han har gått ned 5 kg i
vikt senaste månaden. I status noteras högfrekvent blåsljud över vä karotid, lätta rassel basalt
på lungor. Snabba rörelser är nedsatta hö hand när han ska knäppa upp skjortan.
Diagnos: Temporallobsanfall på basen av tumör. Blåsljudet är ett bifynd.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Anhöriganamnes? Hur känns det efter attackerna? Tidigare malignitet? Hosta? HV? Illamående?
Yrsel? Lm? Droger? Svag i en sida?
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 Temporallobsanfall: Känner lukter, hör röster.
 Hjärntumör
 Stroke/TIA: Ger bortfallssymtom, INTE retningssymtom.
 Schizofreni: Fel ålder.
 Lewykroppsdemens: Ingen kognitiv påverkan, inga motoriska symtom.
c) Omhändertagandenivå?
Inläggning, misstänkt ep-anfall pga tumör.
d) Vilken utredning är aktuell?
DT-kontrast (metastaser?), DT-thorax (lungcancer?).
e) Beh?
Betapred 8mg x2 + Tegretol 200mg x2-3 (dagliga attacker).
Fall 8: Man, 72 år. Frånskild, tidigare skogsarbetare. 2 barn på annan ort. Under
yrkesverksamma år tidvis relativt stor alkoholkonsumtion. I samband med olycka i skogen
skada på hö ben vilket föranledde amputation av hö ben 1968. Åldersdiabetes beh med Daonil
3,5 mg dagligen sedan 5 år. Vid rutinkontakt med avdelningsföreståndare på det servicehus där

pat bor uppges att han senaste dygnet ej svarat på tilltal, varit sängliggande och ”verkat
underlig”. Ett vårdbiträde har vid 2 tillfällen sett ryckningar kring hö mungipa.
Diagnos: Status epileptikus. Ålder, alkohol/abstinens och diabetes/hypoglykemi sänker
kramptröskeln, ”verkat underlig” tyder på komplext anfall, ryckningar kring mungipan tyder på fokal
genes.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Neurostatus, glukos, temp, urinsticka på serviceboendet. Pos Babinski under pågående ep-anfall, neg
Babinski under pågående psykogena anfall.
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
Facialispares, blödning, ischemi, malignitet, TIA, TGA, inf, hyper/hypoglykemi, elrubbning, intox.
c) Omhändertagandenivå?
In till akuten.
d) Vilken utredning är aktuell?
Blodprover (blodstatus, leverstatus, elstatus), DT-hjärna, (EEG).
e) Beh?
Stesolid.
Fall 9: Kvinna, 49 år. Frånskild, kontorist. Pat har haft en del magkatarrbesvär, men uppger sig
för övrigt vara frisk. I samband med omflyttningar på kontoret vid en omorganisation av
företaget stod pat på en stol för att lyfta pärmar högt upp i en hylla. Stolen vinglade till och pat
trillade på golvet. I fallet slog hon huvudet i en bordskant. Hon blev chockad men har försökt
fortsätta vanlig verksamhet efter skadan. Pat söker efter 3 veckor då hon besväras av tryckande
och molande huvudvärk. Hon har känt yrsel och har haft svårt att koncentrera sig på sina
arbetsuppgifter. Orienterande neurologiskt status är normalt. BT 150/85.
Diagnos: Subduralhematom.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Se fråga 1.
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 Posttraumatiskt cerebralt syndrom/postkommotionellt syndrom (PCS):
Koncentrationssvårigheter, kan bli kroniskt/långdraget utan lugnande info till pat, ej rehab,
snabb aktivering och mobilisering.
 Subduralhematom
c) Omhändertagandenivå?
Inläggning och observation pga subduralmisstanke.
d) Vilken utredning är aktuell?
DT-skalle för att utesluta blödning.
e) Beh?
Tidig aktivering och lugnande besked (minskar oro och därmed risken för HV) om PCS.
Neurokirkontakt för utrymning om subduralhematom.
Fall 10: Man, 30 år. Laboratorieingenjör, arbetar med kemikalier. Tidigare frisk frånsett
blindtarmsop. 3 dagar före inkomsten till sjukhuset kände sig pat illamående och hade
kräkningar. Inkom initialt till medicinklinikens akutmottagning pga svårigheter att behålla mat
och dryck. Enligt medicinjournalanteckning har pat känt sig yr, haft svårt att stå upp. Uppger
även dubbelseende. I inkomstjournalen noteras BT 120/80, antydd nystagmus vid blickriktning
hö och subjektiv upplevelse av dubbelseende. Sängliggande, vill ej resa sig upp pga yrsel och
illamående.
Diagnos: Cerebellär stroke.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Anamnes: Konstant? Attacker? Debut? Rotatorisk? Nautisk? Andra symtom? HV?
Undersökningar: Neurostatus. Central eller perifer nystagmus? Finger-näs, häl-knä, impulstest
(patologiskt vid perifer), nackpalpation, nackrörlighet, ÖNH-status, ortostatiskt prov.
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 Cerebellär stroke: Fel ålder, men inte omöjligt, blödning är högattenuerande.
 MS: Rätt ålder, men för allmänpåverkad.

 Vestibularisneurit: Ej diplopi.
 Zoster otikus: Inga hudutslag.
c) Omhändertagandenivå?
Inläggning för observation.
d) Vilken utredning är aktuell?
MR-hjärna då det är svårt att se infratentoriellt på DT. MS syns ej på DT. Fråga efter hydrocefalus?
Ring neurokir! Aneurysmutredning i senare skede med MR-angio.
e) Beh?
Neurokirurgisk behandling.
Fall 11: Kvinna, 61 år. Gift, mellanstadielärare. Tidigare känd hypertoni och ”ledbesvär”, som
sköts på VC. I ungdomen hade pat migrän. I samband med att pat såg på TV-nyheter på kvällen
vid 22-tiden med sin make fick hon plötsligt svår huvudvärk. Hon försökte gå till sängs. Kräktes
2 gånger och blev enligt maken ”annorlunda och slö”, varför han ringde efter ambulans. Pat
inkom till sjukhuset kl 03:00. Ur inkomststatus: Ger inga verbala svar men tittar upp vid tillal,
rör alla extremiteter, Babinskis tecken finns på hö sida.
Diagnos: Subaraknoidalblödning.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Anamnes: Plötsligt påkomna symtom? När i tiden debuterade besvären? Har pat haft liknande episoder
tidigaret? Anhöriganamnes? Tid/nuv sjd (hypertoni, kardiovaskulär sjd)? Lm (Waran, NSAID)?
Rökning/alkohol?
Undersökningar: Gradera vakenhet (GCS/RLS), grovkraft i extremiteter, armar-uppåt-sträck.
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
Subaraknoidalblödning. Intracerebral blödning? Infarkt?
c) Omhändertagandenivå?
Urakut tillstånd. Transport till neurokirurgen/NIVA. Intubering före transport.
d) Vilken utredning är aktuell?
DT-skalle. Om blank DT  LP efter 12h. DT-angio om SAB på DT.
e) Beh?
Endovaskulär ocklusion (”coiling”) eller op med stjälkligatur.
Fall 12: Man, 43 år. Frånskild, fil.kand. i svenska och pedagogik, arbetat som lärare på vikariat,
3 barn. Uppger sig vara tidigare frisk. Pat söker på VC (fd hustrun har beställt tiden) pga
ostadighet när han går, för att han har blivit ”klumpig” och talet sluddrigt under de senaste
åren. Den fd hustrun har blivit orolig då barnen inte fått mat när de varit hos pappan. Enligt
barnen är pappan ”lite knäpp” eftersom han aldrig sitter still när de ska se på TV tillsammans. I
status noteras: Orienterad till tid, rum och person; bredbent, ataktisk och ostadig gång;
dysmetri vid finger-nästest. Babinskis tecken saknas. Sensorik grovt prövat ua.
Diagnos: Huntingtons sjukdom.
a) Hur bör anamnes och undersökning kompletteras?
Ofrivilliga/snabba/ryckiga/oregelbundna rörelser? Rigiditet? Balansrubbning? Depression? Psykoser?
Dysatri/sväljningsvårigheter? Tvångssyndrom? Irritabilitet? Sömnsvårigheter? Kognitiva symtom?
Tid/nuv sjd? Lm? Hereditet? Alkohol? Rökning?
Undersök: Komplett nerurostatus, muskeltonus, rigiditet, kugghjulsfenomen.
b) Ange tänkbara diffdiagnoser.
 Huntingtons sjukdom: Rätt ålder, plockig, kognitiva symtom, svårt planera matlagning,
sluddrigt tal (dysartri).
 Wilsons: Inga leverstigmata.
 Alkoholdemens: Inget anamnestiskt om alkohol.
 Normaltryckshydrocefalus: Osannolikt tidsförlopp, talar sluddrigt.
 Parkinson (plus): Fel ålder, ger förlångsamning.
 Hjärntumör: Osannolikt tidsförlopp.
 Restless legs/Willis-Ekboms syndrom: Ger inga kognitiva symtom.
c) Omhändertagandenivå?

Poliklinisk utredning.
d) Vilken utredning är aktuell?
Klinisk diagnos. MR (atrofi i nukleus kaudatus/putamen), PET (nedsatt metabolism), EEG (låga
amplituder), CSF (höjda nivåer av tau, neurofilament; sänkta GABA-nivåer). DNA-analys efter
diagnos.
e) Beh?
Multidisciplinärt team! Symtomatisk beh, sjukgymnastik, tandläkkontakt. Tidigt ställningstagande till
PEG.
---------------------------------------------------26. Neurologiboken-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Neurologisk symtomlära-------------------------------------------------------

1, Bortfallssymtom: Förlamning/pares, domning/känselnedsättning, synnedsättning,
språkstörning/afasi, koordinationsbortfall, desinhibitions/frikopplingsfenomen (Babinski, spasticitet,
förkortningsreflex, ofrivilliga rörelser/hyperkinesier).
Skadad struktur  nervimpulser kan ej genereras/fortledas  funktion faller bort.
2. Retningssymtom: Epilepsi, muskelkramper/ryckningar, stickningar/parestesier, synfenomen.
Lesion  patologisk impulsbildning  motoriska manifestationer/falska sinnesintryck.
Neurologiska fokalsymtom: Uppkommer pga skada i CNS.
1. Motoriska systemstörningar
1.1. Pares: Nedsatt muskelkraft (förlamning). Skilj på perifer och central pares.
 Paralys: Totalt bortfall av viljemässig aktiveringsförmåga.
 Monopares: Isolerad förlamning i en extremitet.
 Hemipares: Förlamning i ena kroppshalvan.
 Parapares: Förlamning i båda benen.
 Tetrapares: Kraftnedsättning i såväl armar som ben.
 Plegi (slag): Snabb symtomutveckling.
Motoriska enhetens (motorisk nervcell + muskelfibrer) avsnitt:
 Motorneuronets cell i ryggmärgens framhorn. Skada  Perifer neurogen pares.
 Motorneuronets axon i förloppet via framrot och perifer nerv. Skada  Perifer neurogen
pares.
 Motorneuronets neuromuskulära synapser. Skada  Myasteni.
 Muskelfibrer. Skada  Myogen pares.
Vid skada av nedre motorneuron reduceras/försvinner senreflexerna. Perifer pares  låg muskeltonus
 slapp pares. Fascikulationer: Enskilda motoriska enheters muskelfibrer uppvisar kontraktioner 
vågspel under huden. Vid komplett skada på motorneuron atrofierar dess muskelfibrer snabbt.
Fibrillationer: Enskilda denerverade muskelfibrer som spontankontraherar. Registreras i EMG.
Centralt – Övre motorneuron: Pyramidbanan betraktas som ett medellinjekorsande bansystem.
Ersätts med kortikospinala bansystem (neuron till ryggmärgen), kortikonukleära/kortikobulbära banor
(motoriska kranialnervskärnor). Kan skadas kortikalt, i kapsula interna, pons eller spinalt.
Central pares: Nedsatt precision och kraft vid viljemässig rörelse + hög men okontrollerbar
muskelkraft (spasticitet). Alltid muskelgrupper. Monopares (avgränsad kortikal
skada/ryggmärgsskada), hemipares (kapsula interna), parapares (ryggmärgsprocess). Om diskret
central pares drabbas snabbhet, precision och stabilitet, ej muskelkraft. Vid måttlig uppkommer
synergier (klumpigt rörelsemönster med grova samaktiveringar). Hyperaktiva reflexer, ev klonus.
Babinskis tecken föreligger.
Spinal chock: Muskulär hypotoni övergår successivt till varierande grad av spasticitet med stegrade
senreflexer.
Nedre motorneuronskada döljer effekter av en samtidig övre motorneuronskada.
Övre motorneuronskada
Nedre motorneuronskada

Muskeltonus
Stegrad –
spastisk pares
Nedsatt –
slapp pares

Senreflexer
Stegrade

Babinski
Föreligger

Muskelatrofier
Nej

Samtidig känselnedsättning
Ibland

Minskade/bortfallna

Saknas

Ja

Ofta

Myogen skada

Nedsatt

Minskade/bortfallna

Saknas

Ja (ev pseudohypertrofi)

Aldrig

1.2. Muskeltonusrubbningar:
 Spasticitet: Vid övre motorneuronskada.
 Rigiditet: Tonusökning vid motorikstörningar med lesioner i basala ganglier (Parkinson).
Lika i flexorer/extensorer. Ej stegrade sträckreflexer, ej hastighetsberonde.
 Paratoni: Tonusökning vid demens/frontallobslesioner. Viljemässigt mothåll, främst då man
ingriper i pats motoriska beteende.
 Dystoni: Tendens till ofrivilliga rörelse med samtidig oförmåga att kontrollera muskeltonus
(förhöjt).
 Myotoni: Oförmåga snabbt relaxera muskulatur efter kontraktion.
 Hypotoni: Lågt tonus vid cerebellära lesioner/Huntingtons.
1.3. Ataxi: Koordinationsstörning, oprecisa rörelser.
Skadenivåer som kan ge upphov till ataxi:
 Proprioceptiva inflödet
 Cerebellum
 Efferenta och afferenta förbindelser med kontralaterala storhjärnshemisfären
 Kortikospinala neuron
Intentionstremor: Ataxi i extremiteter. Motrörelser, uppbromsning då rörelsen närmar sig målet.
Finger-näsprov, häl-knäprov.
Bålataxi/axial ataxi: Skada i cerebellums centrala delar. Balanspåverkan, trampar luft. Rombergs.
Generell ataxi vid MS. Skanderande (stötigt) tal, nystagmus.
1.4. Dyskinesi: Motorikstörningar av många slag. Ofrivilliga rörelser, dystoni, komplex oförmåga att
anpassa rörelsemönstret till situationens behov.
 Dystoni: Motorikstörning med förhöjt tonus, oftast rigiditet, samtidigt ofrivilliga rörelser och
felställningar. Störning i basala ganglierna.
 Hyperkinesier: Ofrivilliga rörelser. Störning i basala ganglierna.
 Korea: Varierande spektrum av överrörelser med snabba sträckrörelser i fingrar och tår,
ögonbrynshöjningar, muntrutningar, svajande huvud-bål-rörelser. Huntingtons, överdosering
av Parkinsonslm.
 Atetos: Långsammare än koreatisk hyperkinesi. Flexion-extension av händer och fingrar,
vridande rörelser av extremiteter och bål.
 Tick: Mkt snabba, lokaliserade, upprepade rörelser i för övrigt normal motorik. Karaktär av
tvångsmässiga, viljemässiga rörelser.
Tremor
Vilotremor
Postural tremor
Intentionstremor

Uppträdande
I vila; dämpas vid aktivering
Ej i vila; kommer vid statisk aktivering (framsträckt hand)
Ej i vila; kommer vid dynamisk aktivering

Förekommer vid
Parkinson
Essentiell tremor, fysiologisk tremor, tyreotoxikos
Ataxi (rörelse mot ett mål)



Asterixis: Oregelbundna ryckvisa hand-fingerrörelser som betingas av plötsliga,
ögonblickskorta tonussänkningar då armar och händer hålls framsträckta. Vid
leverencefalopati, antiepileptikaöverdos.
Myoklonier: Avgränsade snabba ofrivilliga muskelryckningar. Spontana, överraskningsstimuli,
överlagras på volontär rörelse, metabol CNS-påverkan, strukturell skada, encefalopatier, juvenil
myoklonisk epilepsi.
Hypnagoga ryckningar: Normalt vid insomnande.
Myokymier/benigna fascikulationer: Normalt, små ryckningar kring ögonen, även bålextremitetsmuskulatur. Främst vid uttröttning.
2. Sensoriska systemstörningar
Kvaliteter: Beröring (diskriminativ, vibration) och tryck, smärta, temperatur, proprioception. Perifera
nervfibrer till ryggmärgens bakhorn (dorsalrotsgangliet).
Känselstörningar: Domning, bedövningskänsla, parestesier (myrkrypningar, sockerdrickskänsla), ev
smärta.



Komplett hemianestesi: Talamusskada. Komplett kontralat nedsättning av samtliga
känselkvaliteter. Vaskulär lesion, infarkt, blödning.
 Korsad känselnedsättning: För smärta och temp (dissocierad nedsättning) vid ensidig
hjärnstamsskada. Ipsilat i ansiktet, kontralat på kroppen.
 Ridbyxeanestesi: Påverkan av sakrala nervrötter.
Restless legs: Krypande känsla av obehag i benen vid stilla lägen. Stör nattsömnen. L-DOPA,
diazepam kan dämpa.
3. Kranialnervsstörningar: De motoriska kranialnerverna är nedre motorneuron, som om de skadas
ger upphov till perifera slappa pareser. Med undantag för ögonmuskelpareser kallas sådana pareser för
bulbära. Skador på nedåtgående kortikonukleära bansystem benämns pseudobulbära. Förlöper
ipsilateralt förutom optikus, (troklearis).
Olfaktorius
Lukt (indirekt smak)
I
Optikus
Syn
II
Okulomotorius
Ögonmotorik (4 ögonmuskler, ögonlock), pupillmotorik
III
Troklearis
Ögonmotorik (m obliquus sup)
IV
Trigeminus
Ansiktskänsel, tuggmuskulatur
V
Abducens
Ögonmotorik (m rektus lat)
VI
Facialis
Ansiktsmotorik, smak, hörselgångskänsel, tår-salivkörtlar
VII
VIII Vestibulokoklearis Hörsel, balansfunktioner, reflektoriska blickrörelser
Glossofaryngeus
Svalgmotorik/känsel, smak, gl parotis
IX
Vagus
Svalg-larynxmotorik, känsel svalg-hörselgång, omfattande
X
parasympatisk innervation bröstkorgs-bukorgan
Accessorius
M sternokleidomastoideus, m trapezius
XI
Hypoglossus
Tungmotorik
XII
I: Hyposmi/anosmi: Nedsatt luktförmåga. Partiell, total, uni/bilat. Snuva, skalltrauma, nästrauma,
parkinsonism, virusinf, näsdroppar, penicillamin, gliom.
II:
 Skada framför kiasma: Skotom (hål i synfältet), amblyopi (ensidig synnedsättning),
amaurosis (ensidig blindhet). Vaskulär, tumör, MS.
 Kiasmaskada: Bitemporal hemianopsi pga hypofystumör.
 Skada bakom kiasma: Synfältsdefekter – homonym hemianopsi. Kortikalt blind.
 Papillödem/staspapill ( obskurationer), optikusatrofi (pga optikusneurit, ICP, intox).
III/IV/VI:
 Störning pga pares av ögonmuskel(nerv)  Diplopi
 Störning pga central skada  Blickpares
Skelning (strabism/heterofori): Medfödd, avvikande ögonaxlar utan defekt i ögonmuskelnerv, ev
amblyobi.
 III: Abducerat lätt nedåtdraget öga, total ptos, mydriasis (vidgad ljusstel pupill). Aneurysm,
diabetes, infarkt.
 Sympatikusdefekt  mios (förminskad pupill). Parasympatikusdefekt  mydriasis.
 Horners syndrom: Partiell ptos + mios.
 IV: Diplopi vid adduktion.
 VI: Diplopi då pat tittar åt skadad sida.
 Okulär myopati/myasteni: Ögonmuskler och m levator palpebrae drabbas i varierande grad
 diplopi i vilka blickriktningar som helst. Flera samtidiga ögonmuskelpareser kallas extern
oftalmoplegi. Pupill- och ackommodationspares kallas intern oftalmoplegi.
 Normala blickrörelser: Sackader (blick från en fixationspunkt till en annan), följerörelser
(blick följer rörligt föremål).
 Horistontalrörelser: Skada på surpanukleära förbindelser  blickpares (kontralat vid
hemisfärskada, ipsilat vid hjärnstamsskada).
 Vertikalrörelser: Skada i fyrhögsplattehöjd.




Internukleär oftalmoplegi: Skada på förbindelse mellan pontina blickcentrum och kontralat
okulomotoriuskärnan. Abducensnerv aktiveras normalt och samma sidas öga abduceras,
medan andra sians okulomotoriusnerv blockeras (svag adduktion/kvar i medellinjen). MS-härd.
Nystagmus: Snabb (nystagmusriktning) och långsam rörelsefas. Vestibulär nystagmus med
vestibulär rotatorisk ”karusell”yrsel. Normal sidoblicksnystagmus förstärks av intox,
antiepileptika. Blickparetisk nystagmus. Kongenital nystagmus. Optokinetisk
nystagmus/”järnvägsnystagmus”.

V: Hjässan, pannan, ögat, näsryggen (n oftalmikus), kinden (n maxillaris), underkäke upp mot örat (n
mandibularis). Trigeminusneuralgi: Kort, intensiv, återkommande huggliknande smärta i någon av
grenarna.
VII: N stapedius.
Perifer facialispares: Skada på n facialis eller dess kärna. Nedsatt/bortfallen motorik i hela
ansiktshalvan. Utslätad panna, slutningsdefekt i ögat (keratitrisk, täck över med urglasförband),
hängande mungipa. Vid smakbortfall ligger skadan sannolikt i klippbenet, om även hyperakusis pga
bortfall av stapedius är skadan ännu mer proximal. Bells pares: Akut, ensidig facialispares pga infl(?).
80% återställda <4-8v, prednisolon 60mg/d i 10d. Ibland felaktig reinnervation. Ensidig/bilat perifer
facialispares kan uppstå vid neuroborrelios, Guillain-Barré, ponsvinkeltumör.
Central facialispares: Skada på facialisnervens supranukleära förbindelser med kontralat hemisfären
via pyramidbanan. Svaghet endast nedre ansiktshalvan, pga dubbelinnervation till övre halvan.
Delsymtom vid hemipares vid vaskulär hemisfärlesion. Emotionellt utlösta mimiska rörelser bättre
bevarade än viljemässiga.
VIII: Funktionsnedsättning i kokleära fibrer  hörselnedsättning, tinnitus. I vestibulära förbindelser
 vertigo, nystagmus, ev balansrubbning. Perifer yrsel (inneröreskada), central
(nerv/hjärnstamsförbindelseskada). Vestibularisschwannom.
IX: Smak (salt, surt, sött, bittert). Tungans främre två tredjedelar (VII), bakre del (IX).
Smaksinnesförlust (ageusi) ovanligt.
X: Sväljningssvårigheter, artikulationsrubbning, ridåfenomen (bakre svalgväggen dras över åt friska
sidan) vid unilat skada; regurgitation, nasalt tal, dysfagi, artikulationsrubbning vid bilat skada.
Recurrenspares: Vid tyroideakir. Heshet, dysfoni vid unilat, afoni, stridor vid bilat.
XI: Skada  pares/atrofi av sternokleidomastoideus och trapezius (sänkt skuldra, vingskapula).
XII: Bilat supranukleär skada  spastisk tungpares. Nervskada  Ensidig tungpares, devierar åt
skadad sida.
Artikulationsrubbning: Beror på rörlighet i läppar, svalg, tunga (facialis, vagus, hypoglossus).
Dysartri vid bilat påverkan på artikulationsmuskler. Bulbärt tal = dysartri betingad av nedre
motorneuronskada med slappa pareser, otydlig artikulation. Pseudobulbärt tal = spastisk
artikulationsrubbning vid supranukleära skador, spänt pressat tal, otydbart råmande ljud.
Skanderande tal = ataktisk dysartri vid MS.
Pseudobulbärpares: Symtom som uppkommer vid spasticitet i muskler som innerveras av nedre
kranialnerver (varvid bilat supranukleär skada pga dubbelinnervation krävs). Pseudobulbärt tal,
sväljningssvårigheter, spastisk tungpares. ALS. Stegrad masseterreflex, labialreflex. Tvångsgråt,
tvångsskratt är desinhibitonsfenomen.
4. Kognitiva cerebrala funktionsstörningar: Högre funktioner: Minnesförmåga, kognition
(tänkande), språk. Storhjärnsbarken.
Konfusion: Tillfälligt förvirringstillstånd. Uttalad reversibel störning av flera högre funktioner.
Minnesförmåga: Episodiskt (personliga erfarenheter/info bundet till tid och rum, mkt korttidsminne,
lite långtidsminne; hippokampusskada, demens  inlärningssvårighet) och semantiskt (allmänna

kunskaper; inferolat temporalloberna, långlivat, Alzheimers  nedsatt associativ förmåga och
språkliga funktionsstörningar), procedurminne (praktisk förmåga, automatik, implicit) och
arbetsminne (uppmärksamhet, koncentration, omedelbar inprägling). Modaliteten kan vara medveten
(explicit) eller omedveten (implicit). Deklarativt minne = explicit = episodiskt och semantiskt.
Konfabulation: Fantiserad utfyllnad av minnesluckor. Korsakovs syndrom: Inpräglingsförmåga borta,
pat konfabulerar. Skalltrauma  Minnesförlust för själva skadetillfället och tiden därefter (anterogra
amnesi). Minneslucka även för tiden närmast före olyckan (retrograd amnesi).
Transitorisk global amnesi (TGA): Akut isättande och övergående minnesstörning som
karakteriseras av starkt nedsatt inpräglingsförmåga. Några timmar lång. Retrograd amnesi. Spontant
men även efter skalltrauma. Förvirras av sin situation.
Orientering: Kunna sätta sin egen person i relation till situationer och händelser. Tid, rum, situation,
person. Del av minnet.
Desorientering: Bristande orientering kan snabbt bli uttalad vid akut förvirringstillstånd (konfusion).
Demens: Avancerad permanent reduktion av flertalet högre funktioner. Först desorientering till tid,
sedan rum, situation och till sist person. Födelsedag fast förankrad i semantiskt minne, medan ålder
kräver fungerande episodiskt minne.
Språkfunktion: Verbalt innehåll (dominant hemisfär; eget tal och språkförståelse) och språkmelodi
(prosodi; icke-dominant hemisfär). Vänster hemisfär är dominant hos nästan alla högerhänta och 75%
vänsterhänta. Egna språkliga aktiviteten i Broca, språkförståelse i Wernicke.
Motorisk/Brocas/expressiv afasi: Lesion i Broca. Reduktion av spontant tal, men ofta bibehållen
språkförståelse och läsförmåga. Söker ord, mödosamt trögt tal  telegramstil.
Sensorisk/Wernickes/impressiv afasi: Skada i Wernicke. Nedsatt talförståelse, flytande spontant tal
som brister i adekvat innehåll med ordförvrängningar (parafasi) och ordnybildningar (neologismer).
Saknar insikt om sin defet.
Konduktionsafasi: Skada på förbindelse Wernicke-Broca. God förståelse av tal och skrift, men svårt
upprepa ord som pat hör. Flytande spontant tal med viss jargongkaraktär.
Global afasi: Obefintligt eller till enstaka ord reducerat tal, obetydlig talförståelse.
Anomisk afasi: I huvudsak flytande spontantal med pauser. Påtagliga svårigheter benämna föremål
och personer, använder omskrivningar. Intakt språkförståelse. Alzheimers.
Läsförmåga (alexi), skrivförmåga (agrafi), räkneförmåga (akalkuli) är starkt knutna till talat språk.
Ideomotorik: Sammansatt sekvens av rörelser som erfodras för att utföra en viss manöver, kräver en
bakomliggande plan, en ”idé om rörelsens mening”. Skiljer sig från automatiserad rörelse.
Apraxi: Oförmåga genomföra meningsfull rörelsesekvens, trots intakta funktioner som krävs för
genomförelse. Kan ej hantera sax, tandborste, hammare.
Associativa sensoriska funktioner: Igenkänning.
Agnosi: Bristande förmåga identifiera välkända företeelser och föremål. Visuell agnosi känner ej igen
det pat ser. Taktil agnosi känner ej igen det pat känner med handen. Auditiv agnosi.
Icke-dominanta hemisfärens kognitiva funktioner: Figur- och formuppfattning,
verklighetsuppfattning, spatial (rumslig) orienteringsförmåga, kroppsuppfattning. Melodiuppfattning,
prosodi.
Neglekt: Pat med hö-sidig parietallobsskada tar ej nots om vä sida.
Påklädningsapraxi, gångapraxi.
5. Medvetandestörningar/koma: Formatio retikularis spelar roll för vakenhet och uppmärksamhet,
sållar bort ”ointressant” information.
Orsaker:
 Diffust/multifokalt lokaliserad: Encefalit, meningit, utbredd anoxisk skada,
subaraknoidalblödning, kontusion.
 Supratentorialt lokaliserad: Lokal expansiv process med sekundär hjärnstamspåverkan pga
inklämning, intracerebralt hematom, extracerebralt hematom, tumor cerebri, abscess, stor
hemisfärinfarkt, kontusion.



Infratentorialt lokaliserad: Infarkt, blödning, tumor cerebri, abscess, anoxisk hjärnskada,
kontusion.
 Metabol/toxisk cerebral påverkan: Exogen intoxikation (alkohol, lm), endogen metabol
rubbning, reversibel hypoxi, postiktalt koma efter epileptiskt anfall, subaraknoidalblödning
utan fokal skada, purulent meningit utan fokal skada.
Gradera medvetanderubbning:
 Vakenhet
 Somnolens: Sömnliknande tillstånd om pat lämnas ifred, men lättväckt.
 Stupor: Ligger med slutna ögon, väcks endast med kraftig ihållande yttre stimulering.
 Koma: Medvetslös, ej möjlig att väcka med stimuli, kan reagera med avvärjningsrörelser vid
smärta.
Hjärnskakning/commotio cerebri: Kortvarig medvetslöshet direkt i anslutning till skalltrauma utan
uppenbara tecken till hjärnskada.
Förhöjt intracerebralt tryck (ICP): Leder till generell cerebral påverkan med medvetandesänkning.
Rubbat likvorflöde (hydrocefalus), hjärnödem (tumör, ischemisk skada; vasogent (skada på BHB)
eller cytotoxiskt (infarkt, kontusion)), hyperkapni och acidos ger cerebral vasodilation.
Beh: Hyperventilation i respirator ( minskat pCO 2 + cerebral vasokonstriktion), steroider (vid
tumörödem), mannitol (snabb kortvarig effekt, akut inklämning), barbituratnarkos.
Intrakraniell expansivitet  inklämning/herniering  tentoriuminklämning, n
okulomotoriuskompression, vid ljusstel pupill, ögonmuskelpares, andningsoregelbundenheter,
cirkulationssvikt, död. Hjärnstamsutlöst tonisk kramp är prognostiskt dåligt.
Pseudotumor cerebri/benign intrakraniell tryckstegring: Ökad ICP utan expansivitet/hydrocefalus.
Huvudvärk, ev kräkning, viss vakenhetssänkning, papillödem, ev obskurationer. Flertalet
komatillstånd är reversibla med återkomst av normala funktioner eller resttillstånd. Vegetativt tillstånd.
Total hjärninfarkt (hjärndöd): Hela hjärnan utsätts för absolut ischemi och infarceras = liktydigt att
döden inträtt. Om andning och cirkulation upprätthålls på konstgjord väg, inträder döden när ”hjärnans
samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort”. Vid undersökning finner man inte några tecken
till funktion i någon del av hjärnan och all cerebral cirkulation har upphört; däremot kan spinala
reflexer vara bibehållna.
Funktionella (psykogena, hysteriska) tillstånd: Saknar organisk förklaring. Förändrat beteende hos
pat som inadekvat utnyttjar intakta funktioner. Primär psykogenes. Störning lätt-mkt uttalad. Intuitiva
föreställningar om kroppsfunktioner. Nervstatus normal, bristande logik, bristande konsekvens
(variabilitet, avledningsbar, avvikelse vid undersökning men ej före/efter).
----------------------------------------------------------2. Neurologisk undersökning--------------------------------------------------------



Vilken typ av störning rör det sig om? (Pares? Övre/nedre motorneuronskada?
Ataxi? ”Extrapyramidal” störning? Icke-organisk/funktionell karaktär?
 Var kan lesionen vara lokaliserad? (Storhjärnan? Hjärnstammen? Ryggmärgen?
Framhornsnivå? Rotnivå? Plexus? Enskild perifer nervs förlopp? Flera perifera nerver
samtidigt? Muskulaturen?) Flera samtidiga lesioner?
 Vilka sjd kan övervägas?
Anamnes: Hereditet (migrän), sociala förhållanden, yrke, alkohol, droger, lm, tidigare sjd.
Symtom: Karaktär, lokalisation, tidsmässig utv. Yrsel (rotatorisk, gungande, osäkerhetskänsla),
smärta (molande, måttlig, skärande, våldsam), momentan paresdebut (akut vaskulär orsak), längre tid
(tumör). Anhöriga, vittnen.
Fokala symtom
Högre funktioner
Kranialnerver
Koordination
Motorik
Sensibilitet
Övrigt

Supratentoriell lesion
Afasi, apraxi, agnosi, neglekt
Central facialispares, blickpares,
hemianopsi
Hemiataxi
Hemipares
Hemihypestesi, astereognosi
Partiella epileptiska anfall (ev
med sekundär generalisering)

Infratentoriell lesion
Kranialnervssymtom (III-XII), dysartri,
blickpares, internukleär oftalmoplegi, nystagmus
Hemiataxi, generell ataxi
Hemipares, tetrapares
Hemihypestesi, ”korsad känselnedsättning”
Yrsel, attacker av plötsligt fall

Allmänsomatiskt status: Nackstelhet + feber + huvudvärk  meningit; extrem BT-höjning 
hypertensiv encefalopati; flimmerarytmi  cerebrala embolier; Resistenser i bröst/sköldkörtel/prostata,
melanommisstänkta nevi, lymfkörtelförstoring  neurologiska symtom sekundära till malignitet;
café-au-lait-fläckar vid neurofibromatos, ansiktsnevus vid Sturge-Webers syndrom, adenoma
sebaceum vid tuberös skleros; SLE och dermatomyosit  nervsymtom. Behåringsförändringar 
neuroendokrina rubbningar.
Neurologiskt status: Högre cerebrala funktioner, kranialnerver, koordination, motorik, reflexer,
sensibilitet.
Högre cerebrala funktioner:
Kognitiva funktioner: Del av pats allmänna uppträdande. Vakenhetsgrad (misstanke på CNSsjd/skada, sjunker då pat lämnas ostimulerad  intox, ökat ICP), språkstörning/afasi (värdera spontant
tal, svårt hitta ord, benämn föremål, omskrivningar? ordnybildningar?)
Praktisk ordningsföljd vid neurologisk undersökning:
 I samband med anamnes: Värdera högre funktioner, artikulation, ansiktsmimik.
 Pat ligger: Oftalmoskopi, pupillreaktioner, ögonrörelser (inkl nystagmus).
 Ansiktssensibilitet med kornealreflexer, ansiktsmotorik, huvudrörelser, huvudlyft från
liggande, svalg- och tungrörelser.
 Häl-knätest, reflexer, grovkraft, inspektion av muskelatrofier och fascikulationer i ben.
 Hyperkinesier? Bål- och extremitetssensibilitet.
 Ev uttröttningsprov.
 Pat sitter: Synfält, kraftprövning av armar och händer.
 Armar-framåt-sträck, tremorvärdering, finger-nästest, diadokokinesi, finmotorik.
 Pat står: Inspektion kroppshållning, muskelatrofier, fascikulationer i bålmuskler och armar,
hyperkinesier?
 Rombergs, gånganalys med värdering av steglängd, medrörelser i armarna, vändningar.
 Kraft i fötterna vid gång på tå och hälar, ev uppstigning på pall och uppresning ur nigsittande.
------------------------------------------------------------4. Likvorundersökningar----------------------------------------------------------

160 ml. 60-80% bildas av plexus koroideus i hjärnventriklarna, resten i extracellulära rum. Absorption
till blodbanan via araknoidala granulationer i sinus sagittalis och spinala nervrotssinus. Fritt
substansutbyte mellan hjärnans extracellulärrum och likvor via ependymcellslagret. Uppgifter:
 Mekaniskt skydda hjärnan.
 Transportera metabola slaggprodukter.
 Transportera metabolt aktiva substanser intracerebralt.
Lumbalpunktion (LP): Punktion av spinala subaraknoidalrummet. Kontraindicerat vid: fokal
expansivitet med högt ICP pga inklämningsrisk (DT hjälper), antikoagulationsbeh, koagulopati. Pat
liggande i sidoläge med nacke och nedre extremiteter maximalt flekterade. Linje mellan överkanten av
de två kristae iliaka skär normalt interstitiet mellan L3-L4. LP kan göras mellan L3-S1. Kompl:
Huvudvärk. Antal celler (mononukleära), totalprotein, även cytologi, pigmentanalys, speciell
proteinanalys. Leukocytökning (pleocytos) är tecken på parenkymatös/meningeal påverkan. Vid
bakteriella inf dominerar flerkärniga neutrofila celler, medan virusinf och kroniska infl karakteriseras
av mononukleär pleocytos. Förhöjt totalprotein tyder på patologisk process. Patologiska
proteinmönser: Barriärskademönstret (CNS-tumör, -infarkt, -infl), immunopatimönstret (IgG-band,
MS, Borrelia, neurosyfilis, HIV, virala meningoencefaliter, autoimmuna sjd, sarkoidos). Albuminkvot:
Åldersberoende, mått på BHB-funktionen. Vid BHB-skador ökar albuminkvoten  cerebrovaskulär
skada, tumör, blödning, trauma, hypertensiv encefalopati, preeklampsi, status epileptikus. IgG-index,
IgM-index. Totalt tau-protein (T-taus) ökad vid Alzheimers, Creutzfeldt-Jakobs. Hyperfosforylerat
tau-protein (P-tau) ökad vid Alzheimers. Neurofilament light (NFL) ökad vid stroke, trauma, MS-skov,
frontotemporal demens, ALS, övre motorneuronskada. Gliafibrillärt surt protein (GFAp) ökar vid
astroglios vid många typer av CNS-skador (Alzheimers, MS, infarkt). S-100 ökar vid stroke, encefalit.
Amyloid beta är sänkt vid Alzheimers, Lewykroppsdemens. Beta-trace-protein (BTP; prostaglandin
D-syntas) uttrycker likvorläckage. Laktat förhöjt vid bakteriell inf, glukos sänkt vid bakteriell
meningit, meningeal karcinomatos, sarkoidos. Spektrofotometri av pigment (oxihemoglobin,

methemoglobin, bilirubin) vid misstänkt subaraknoidalblödning när DR/MR neg. Karakteriserar och
åldersbestämmer blödning. Även laktatdehydrogenas, adenylatkinas, elektrolyter, aminosyror, biogena
aminer, lipider, neuropeptider. Ev odling och gramfärgning. Anti-Borrelia-Ak, herpes-PCR och Akanalys.
---------------------------------------------------------------6. Neuromuskulära sjd----------------------------------------------------------

Motorneuronsjukdomar:
1. Amyotrofisk lateralskleros (ALS): Grupp av rent motoriska sjd som drabbar övre (centrala)
motorneuron (kortikospinala och kortikobulbära banor) och nedre (perifera) motorneuron (motoriska
framhornscellerna i ryggmärgen och motoriska kranialnervskärnor). Tilltagande svaghet och
muskelatrofi utan känselstörning. Klassisk ALS (centrala och perifera symtom från spinala segment
(armar, ben, bål), progressiv bulbärpares (nedre kranialnersvsområdet, pares mun/svalgmuskulatur),
progressiv spinal muskelatrofi (spinala framhornsceller, tilltagande slappa pareser i armar, ben, bål
utan spasticitet, reflexstegring eller andra tecken på övre motorneuronskada), primär lateralskleros
(enbart övre motorneuron, långsammare än klassisk). Incidens: 2-4/100.000. 50-60åå.
Medianöverlevnad 3-4 år. Okänd etiologi (toxiskt glutamat?), familjär (5-10%, SOD1). Utfällning av
ubiquitin i motoriska barken och i ryggmärgens framhorn, degeneration av framhornsceller i
ryggmärgen och motoriska kranialnervskärnor.
Klassisk ALS: Fortskridande förlamningar, fascikulationer, muskelatrofi, spasticitet,
senreflexstegringar. Babinskis saknas ej sällan. I motsats till andra sjd med neurogen atrofi uppträder
pareser med muskelatrofi ofta tidigt inom proximal muskulatur. Inleds ensidigt, sedan bilateralt.
Progressiv bulbärpares: Förstahand perifera motoriska neuron vars axon ingår i N IX-XII.
Talsvårigheter (dysartri med nasalering), felsväljningstendens. Tungfascikulationer, tungatrofi.
Salivöverskott sekundärt till svalgpares. Vid pseudobulbärpares spastisk dysartri,
sväljningssvårigheter, mimikfattigdom, tvångsskratt/gråt, stegrad svalg/masseterreflex. Fortskridande
spastiska pareser utan nedre motorneuronstörningar vid primär lateralskleros (PLS). Slutligen
generaliserat förlamningstillstånd, tilltagande andningssvikt + aspirationskompl  död.
Progressiv spinal muskelatrofi (PSMA): Spinala perifera motorneuron. Distalt i extremiteterna.
Begränsar sig >10 år till perifer förlamning med symtom från spinala segment. Kan växa över till
klassisk ALS. Ögonmuskler och sfinktrar drabbas vanligen ej, ej heller glatt muskulatur eller
sensoriska funktioner. 3-5% utv frontotemporal demens.
Diagnos: Klinisk, fynd av multifokal fortskridande central/perifer pares utan sensibilitetsstörning
med/utan bulbära symtom. EMG: Pågående denervation och reinnervation på flera spinala (och
bulbära) nivåer. Proximal och distal muskulatur undersöks i alla fyra extremiteter + bulbär muskulatur.
Kortikal magnetstimulering kan ofta påvisa förlångsammad impulsfortledning i kortikospinala neuron.
Diff: Lokaliserad process i cervikalmärgen (ofta sensibilitetsrubbning, utstrålande smärta). MRryggmärg. Myastenia gravis vid oklara bulbära symtom. Vaskulär genes till pseudobulbärpares.
Multifokal motorisk neuropati skiljs med ENeG.
Beh: Riluzol (Na-kanal- och glutamatfrisättningshämmare) kan förlänga överlevnaden upp till 10-21
månader. Möta praktiska och psykologiska problem. Logoped, sjukgymnast, andningsträning,
arbetsterapeut. Baklofen/botulinumtoxininj/fysioterapi mot spasticitet. Antikolinergika/TCA mot
salivproblem. PEG för nutrition vid dysfagi. Aktiv trycksårsprofylax. Slemlösande. Icke-invasiv
andningsassistans. Terminal pneumoni beh ej, istället ges ångestdämpande/morfin. ALS-team.
2. Hereditär spinal muskelatrofi (SMA): Degeneration av motorneuron i ryggmärgens framhorn,
hjärnstammer, mellanhjärnan  muskelsvaghet, muskelatrofi. Autosomalt recessiv. Typ 0-IV.
Diagnos efter typiska symtom och statusfynd, EMG, DNA, ev muskelbiopsi, fosterdiagnostik.
Deletion i SMN1-genen. SMA III (kronisk juvenil, Kugelberg-Welander): Barnaår, svag i proximal
muskulatur, vaggande gång, svårt resa sig, symtom ökar med tiden. Normal livslängd.
3. Hereditär spinobulbär muskelatrofi (Kennedys): X-kromosombundet recessiv. 15-60 år. Postural
tremor, långsamt tilltagande proximal svaghet i benen. Senare skuldergördel, ansikte, bulbär
muskulatur med dysartri och sväljningssvårigheter. Fascikulationer i tunga/ansikte. Gynekomasti,
impotens. Enbart nedre motorneuron, långsamt, bättre prognos än ALS. DNA-analys.

4. Poliomyelit: Neurotropt virus. Initialt gastroenterit/övre luftvägssymtom. Sedan slappa pareser pga
angrepp mot motoriska framhornscellerna.
----------------------------------------------------------------------15. Epilepsi------------------------------------------------------------------

Tillstånd med minst 2 oprovocerade epileptiska anfall.
Epileptiskt anfall: Abnorma, repetitiva, synkrona urladdningar i nervceller i storhjärnans bark.
Symtom på låg kramptröskel eller kortexlesion med hyperaktiva celler.
Aktiv epilepsi: Upprepade anfall senaste 2-5 åren eller aktiv medicinering. Prevalens 0,6%. Incidens
hög under första levnadsåret för att sedan sjunka under barnaåren och sedan vara relativt konstant fram
till 60-åå där den stiger igen (pga cerebrovaskulära sjd).
Kramptröskel: Individs risk att få anfall (nervsystemets resistens mot utveckla anfallsaktivitet).
Genetisk, åldersvariation, feberinfektion, hyperventilation, fotostimulering, hyperkalcemi,
hypoglykemi.
1. Primärt generaliserade anfall: Generaliserade (hela/stora delar av hjärnan) från start. Toniskkloniska (grand mal), absenser (petit mal), myoklona anfall. Hjärnskada föreligger ej. Rubbning i
balans mellan exciterande och hämmande mekanismer  låg kramptröskel. Spikes uppkommer i
kortex. Slow wave i det typiska spike&wave-mönstret tyder på fungerande kortexhämning. Talamus
medaktör. EEG-rytmicitet pga kortiko-talamo-kortikala neuronsystemen råkar i självsvängning. Så
länge kortala hämningen verkar  frånvaroepisod (absens) med spike&wave. Ingen hämning 
Toniskt-kloniskt anfall (grand mal) med dramatisk klinik och itererade spikes.
Generaliserade anfall (symmetriska utan lokal start)
 Absenser (petit mal; med regelbunden 3 Hz spike&wave på EEG): 5-15 sek. Plöstlig.
Barn. Slutar med sin aktivitet blir orolig och stirrar. Upp till 100-200x/dag. Amnesi. Utlösande
är sänkningar i vakenhetsgrad, hyperventilation.
 Myoklona anfall: En serie korta symmetriska ryckningar (oftast armarna).
 Tonisk-kloniska anfall (grand mal): Plötslig generell epileptisk aktivitet i båda hemisfärerna.
Omedelbar medvetandeförlust och motoriska fenomen. Fåtal generella ryckningar varvid
personen faller omkull. Därefter tonisk fas (10-30 sek) med generell tonisk kramp. Kort fas
med flexionsställning, längre fas med extensionsställning. Öppna ögon roteras uppåt,
halvöppen mun som sedan sluts. Långdraget skrik. Rodnad  cyanos pga hypoxemi. Slutligen
generell tremor innan klonisk fas (30-60 sek) med korta symmetriska ryckningar i hela
kroppen. Intervallen mellan ryckningarna blir längre och längre. Tung- och kindbett.
Pupillvariation. Postiktalt muskulärt slapp, ev urinavgång. Ev bilat Babinski (ensidig talar för
fokalt anfall). Ev konfusion. Faller ofta i sömn. Hos vuxna oftast sekundärt generaliserade.
Toniska och kloniska anfall kan även ses var för sig.
 Atoniska anfall
2. Fokala/partiella anfall: Anfall pga epileptisk nervcellsaktivitet som inleds i avgränsat område i ena
storhjärnshemisfären (ofta mediala temporallobsstrukturer som hippokampus). Lokaliserad hjärnskada
(degeneration av inhibitoriska GABA:erga interneuron, pacemakerneuron). Vanligast bland vuxna.
Symtom beror på drabbad hjärndel och speglar den vidare spridningen.
Spegelfokus: Fokus på motsatt sida vid kroniska epileptiska härdar.
2.1. Sekundärt generaliserade anfall: Startar fokalt, men generaliseras sekundärt till tonisk-kloniska
med medvetandeförlust.
Fokala anfall med lokal start
 Enkla fokala (utan medvetandepåverkan)
o Med motoriska symtom: Motoriskt Jacksonanfall. Urladdningar i motorkortex, gyrus
precentralis,  kloniska ryckningar i motsv muskelgrupp i kontralateral kroppshalva.
Om utgångspunkt i nedre motorkortex  ansiktsryckningar (mungipa). Mellersta 
tummen. Motorkortex på hemisfärens medialsida  stortån. Spridning avspeglar
somatotopisk organisation. Tonisk ögondeviation mot krampsida, initialt skrik.
Postiktal pares i eng muskelgrupper. Om spridning utanför motorkortex 
Medvetandegrumling och komplext anfall. Kan närsomhelst övergå till sekundär
generalisering.
 Adversivanfall: Ofrivillig huvudvridning + tonisk ögondeviation åt
kontralateral sida. Abduktion av kontralat arm med flekterad armbåge.

Med sensoriska symtom: Urladdning i gyrus postcentralis 
parestesier, ”sockerdrickskänsla”, ”domning” i kontralat kroppshalva. Kan spridas.
Diff: TIA, migrän. Anfall sekunder-minuter(-timmar).
 Visuella anfall: Från primär synbark i occipitalloben. Enkla, ickeföreställande synupplevelser av elementära synförnimmelser. Kontralat
synfältshalva.
 Akustiska, ätka vertiginösa och olfaktoriska anfall.
 Epigastric rising sensation: ”Känsla av någonting” i maggropen som stiger
uppåt genom bröstet till hals/huvud. Medvetandegrumling, sek generalisering.
Hippokampus-amygdala.
o Med andra symtom: Urladdning i kortikala språkregionerna (Broca/Wernicke) 
afasiattack. Språkförståelse intakt vid anfall frontalt i Broca. Déjà vu, forced thinking,
affektförändring, illusioner, metamorfopsi, föreställande hallucinationer.
 Komplexa fokala (med medvetandepåverkan): Paroxysmal beteendestörning med aura
(initial medveten del), medvetandegrumling (ex motionless stare) och automatismer
(mer/mindre koordinerad omedveten motorisk aktivitet, ofta amnesi; smackningar, trutande
munrörelser, tuggning/sväljning, repetitivt ljudupprepande, cyklande, allmän oro). Oftast från
främre mediala delar av temporalloben. Anfall i ca 2 min. Vegetativa fenomen (rodnat/blekt
ansikte, taky/bradykardi, pupillstorleksvariationer). Ev svårt diffa från psykologiskt betingade
symtom.
o Med start som enkla, senare medvetandepåverkan
o Med medvetandepåverkan från start
 Fokala anfall som generaliseras sekundärt: Aura/tydlig fokal inledning eller postiktala
fokala bortfallssymtom talar för. EEG kan diffa mellan sekundär och primär generalisering.
3. Oklassificerade anfall
o

Iktala fenomen: Manifestation av pågående anfallsaktivitet (kliniskt + EEG).
Postiktala fenomen: Symtom pga att hjärnan ej återtagit normal funktion efter upphört anfall. EEG
visar suppression av normala rytmer/ospecifika förändringar.
Aura: Medvetet upplevda delen av fokalt anfall, men även inital fokal komponent i sekundärt
generaliserat anfall.
Automatism: Omedvetna rörelser under/efter anfall (tuggning, smackning, gestikulering,
kringvandring).
Status epileptikus: 2/fler anfall utan fullständig återhämtning emellan eller epileptiskt anfall i minst
30 min. Konvulsivt (livsfarligt) eller icke-konvulsivt beroende på om tydliga kramper förekommer.
Epileptiforma urladdningar: Samlingsnamn för spikes, sharp waves, spike&wave-aktivitet i EEG.
Kan förekomma hos individer som ej har anfall. 40% av hjärnbarken ligger dock dold för EEG.
EEG-fokus: EEG-aktivitet registreras från en begränsad del av skalpen. Behöver ej betyda att pat har
epilepsi.
Paroxysmal EEG-aktivitet: Aktivitet med plötslig början, snabbt maximum och plötsligt slut skild
från grundaktiviteten. Epileptiform aktivitet är paroxysmal, men paroxysmal aktivitet måste ej vara
epileptiform.
Klassifikation beroende på klinik och EEG. Långtidsregistrering, sfenoidalelektroder. Epilepsins
orsaker: Genetisk, strukturell/metabol (avseende hjärnan), okänd (vanligast) epilepsi.
Speciella elektrokliniska syndrom: För epilepsier där man utöver kännedom om anfallstyp, EEG och
orsak, även har andra karakteristika (debutålder, prognos).
 Temporallobsepilepsi med mesial temporal skleros: Terapiresistent. Feberkramper som
barn. Anfall i barndom, symtomfritt intervall tills tonår. Komplexa fokala anfall. MR påvisar
skleros. Anfall flera x/vecka. Op.
 Absensepilepsi: Generaliserad. Förskolebarn. Genetisk. Även tonisk-kloniska anfall. 67%
anfallsfria före 20åå. Aldrig aura. Ej postiktal fas. Frånvaroattacker i vuxen ålder är ej absens.
 Juvenil myoklon epilepsi: Debut 10-20 åå. Uppvaknande på morgonen. Medvetande
påverkas ej. Även tonisk-klonisk, absenser. Ökar i frekvens vid sömnbrist, alkohol. Genetisk.
Poly-spike&wave-komplex. Ej intellektuell påverkan eller andra neurologiska symtom.



Lennox-Gastauts syndrom: Strukturell/metabolisk orsak. Småbarnsåldern. Korta anfall med
framträdande motoriska komponenter. Toniska(-kloniska), atoniska, atypiska absenser. EEG
höggradig förändring, förlångsammad grundrytm, oregelbunden epileptiform aktivitet. Ofta
förståndshandikappad. Svårbeh.
 Progressiv myoklonusepilepsi
Viktigt diffa mellan epilepsi (uppstår under relativt normala förhållanden) och provocerade anfall.
Orsak: Stroke, skalltrauma, hjärntumör. 40% har ingen påvisbar orsak.
Diagnos:
 Har pats anfall varit av epileptisk natur?
Anamnes. Förkänningar innan medvetslöshet (diff tonisk-klonisk/synkopé/primär-sekundär)?
Ofrivillig urinavgång/tungbett (positivt vid ep)? Fecesavgång (starkare pos för ep)? Vittnen (kramper,
kontaktbar, beteende, förvirring)? Ansiktsfärg (initial blekhet vid synkopé, cyanos och medvetslöshet
vid ep)? Fokala avvikelser?
 Vilken är den sannolika bakgrunden till pats ep-anfall?
Om anamnes + EEG talar för primärt generaliserat grand mal finns ingen indikation för hjärn-rtg (pga
funktionsrubbning). Cerebral lesion måste efterfrågas vid partiella ep-anfall. Fråga om purulent
meningit, verifierad encefalit eller svårt skalltrauma. DT kan påvisa expansiva processer. EEG ger
vanligt ej fingervisning om tumör. Karotisangio vid arteriovenöst aneurysm. Ep vid Sturge-Webers,
tuberös skleros, SLE, cerebral sarkoidos, hypertensiv kris, sinustrombos.
 Finns påtaglig risk för anfallsrecidiv?
Om risken för provocerande faktorer kan undvikas är risken för återfall liten. Alkoholmissbrukare får
abstinensutlösta tonisk-kloniska anfall, men löper även risk för egentlig ep. Ev återfall <1 år. Om EEG
efter toniskt-kloniskt anfall visar epileptiform aktivitet är risken högre. Hjärnskada predisponerar.
Akutsymtomatiska anfall: Autoanamnes och vittnesbeskrivning, somatiskt status, neurologiskt status,
EKG, lab med blodstatus, elstatus, B-glukos, EEG, DT-hjärna.
Diff: Synkopé (medvetandeförlust pga BT-fall och cerebral hypoxi, kardiellt eller vasovagalt utlöst;
obskurationsfenomen, yrselkänsla, slappa extremiteter, ligger stilla, blek, kallsvettig, 10 sek, adekvat
efteråt; konvulsiv med kloniska ryckningar i 5-10 sek, flackt EEG; nattlig miktionssynkopé vid nattlig
blåstömning stående), psykogena icke-epileptiska anfall (hyperventilationsattack (successivt),
pseudoepileptiska anfall (fäktar, griper, sparkar, kniper)).
Mortalitet: 2-3x högre, ofta pga ep-orsakande sjd och ej ep i sig. Plötslig oväntad död (SUDEP).
Beh: Se till att personen ej skadar sig. Stoppa inget i munnen, håll ej emot krampande extremitet.
Kolla efter ep-märke. Lägg i framstupa sidoläge vid postiktal fas. Stanna tills pat återfått medvetandet.
Sjukhus om: Långt anfall, upprepat anfall, om allvarlig skada vid anfall, om förstagångsanfall.
De flesta anfall är självbegränsande (<minuter). Om >5 min ges diazepam 10 mg iv (alt lorazepam
eller midazolam im). Diazepam finns som klysma. Förebyggande långtidsbeh: Undanröj
anfallsprovocerande omständigheter. Klassiska anti-ep (fenytoin, karbamazepin, valproat; minskad
excitation pga blockad av Na-jonkanaler, fokala och tonisk-kloniska), lamotrigin (minskar
glutamatmedierad excitation), förstärkning av GABA-medierad inhibition (bensodiazepiner; partiella
anfall), etosuximid. Fokala anfall (karbamazepin), myoklona (valproat), absenser (etosuximid), toniskkloniska (valproat). Valproat ej till gravida. Biv: Trötthet, yrsel, balanssvårigheter, ataxi, diplopi.
Interaktioner är vanligt (p-piller, waran, erytromycin). Blodstatus, leverstuts, kreatinin innan beh. Dos
individualiseras och titreras fram. Risk för återfall vid utsättning. Monoterapi  Kombinationsterapi
 Kir (temporallobsresektion (borttagbar ep-härd, prövat anti-ep, ej progredierande hjärnsjd)).
Körkort kan beviljas efter anfallsfrihet i 2 år. Psykosociala och psykiatriska aspekter.
-----------------------------------------------------27. Tentafrågor-------------------------------------------------[Yrsel] 5. Nämn 3 orsaker till central yrsel:
Hjärnstamsinfarkt, cerebellär infarkt, cerebellär tumör, blödning, MS-plack.
[Yrsel] 10. Vad karaktäriserar yrsel vid:

a) Mb Ménière?
Rotatorisk yrsel (duration 30 min-5h), kan till viss del vara korrelerad till läge och huvudrörelse.
Hörselnedsättning.
b) Benign paroxysmal lägesyrsel?
Lägeskorrelerad rotatorisk yrsel (latens 2-5 sek, duration <60 sek), uttröttbar.
[Yrsel] 39. Werther, 46 år, tidigare frisk, inkommer akut, ledsagad av hustrun. Han vaknade
under natten pga kraftig yrsel, ”rummet rörde sig runt”, illamående. Det hela klingade av då
han låg alldeles stilla, men så fort han rörde på huvudet kom det tillbaka. Han har inte haft
någon huvudvärk, ej heller några andra symtom. Han är dock mycket orolig och undrar
om ”det inte är en propp i hjärnan”? Statusmässigt framkommer inget neurologiskt avvikande
då du undersöker pat liggande på britsen.
Ge en trolig diagnos:
BPPV (benign paroxysmal positionsvertigo).
Finns något undersökningsmoment som du kan utföra som kan stärka denna diagnosmisstanke?
Dix-Hallpike.
Behandling?
Epleys manöver.
[MS] Nämn 3 typer av MS och vad som karakteriserar respektive typ.
 Skovformad: Vanligaste debutformen. Besvärsperioder/skov, veckoduration, ganska
välavgränsade de första åren. Hel/partiell regress. 1-2 skov/år. Restsymtom kan ackumuleras
mellan skoven. Efter 10 år  smygande försämring, ffa gångförmågan mellan skoven.
 Sekundär progressiv: Smygande försämring mellan skoven och ostabilt neurologiskt tillstånd,
vissa saknar skov.
 Primär progressiv: Smygande förlopp från början och frånvaro av skov under hela
sjdförloppet. Kan fluktuera under åren.
 Benign/godartad: Retrospektiv diagnos när >15 år förflutit och pat ej utvecklat någon
besvärande funktionsnedsättning.
[MS] 40. En 28-årig tandsköterska söker dig på VC pga ilningar och ”elektriska stötar” ut i
armar och ben när hon böjer huvudet framåt. Besvären är sekundkorta, men försvårar pats
yrkesutövning. Det framkommer att hon för 3 år sedan hade kontakt med din företrädare på
VC pga dubbelseende; det bedömdes då som överansträngning och någon utredning kom aldrig
till stånd. Dubbelseendet försvann efter ungefär 4v. I status finner du lättutlösta reflexer i vä
arm, bortfallna bukreflexer och pos Babinski på hö sida.
Ange sannolik diagnos.
Multipel skleros.
Ange benämningen på patientens aktuella besvär.
Lhermittes tecken/parestesier.
Ange lämplig behandling av patientens aktuella besvär om hon finner dem störande.
Karbamazepin är 1:ahandsmedel vid paroxysmala symtom (trigeminusneuralgi, lhermitte, fotopsier,
kramptillstånd).
Ange lämplig omhändertagandenivå för diagnostik. [x2]
Neurologspecialist för MS-diagnostik.
Ange de 2 undersökningsmetoder som har högst sensitivitet för att bekräfta den kliniska
diagnosmisstanken. [x2]
MR samt LP (oligoklonala band).
[MS] 19. En 28-årig kvinnlig barnsköterska söker för yrsel och ostadig gång. I status finner du
pos Romberg och nystagmus vid blick åt hö. Babinski finns bilat. För 2 år sedan hade pat en
kortare episod med dimsyn på vä öga.
a. Ange sannolik diagnos. 1p
Multipel skleros (tidigare anamnestisk optikusneurit, bilaterala positiva Babinski, ung patient).
b. Ange fortsatt lämplig omhändertagandenivå. 1p

Neurolog (MR-hjärna+ryggmärg samt LP).
[MS] 53. Betrakta nedanstående remisstext och besvara därefter följande frågor. ”Ärade
kollega! Jag måste först be om ursäkt för att jag skickar denna remiss men pat har tjatat sig till
den. Det rör sig om en 27-årig kvinna som de senaste 5 åren sprungit här på DL-mottagn
ideligen för en massa egendomliga och skiftande symtom. Först hade hon pirrningar och
bränningar i ett ben, vilket verkade uppenbart neurotiskt. Sedan hade hon ”förlamning”, som
hon själv kallade det. Hon har haft en period av yrsel, men den hade gått över vid besöket här.
För några veckor sedan säger hon sig nästan ha förlorat synen på hö öga och haft ont där, men
när hon kommer till mig har det naturligtvis gått över. Jag anser att symtomen är så uppenbart
psykogena att jag inte har undersökt henne något vidare ingående. I början av hennes många
besök på mottagn gjorde jag det vid något tillfälle, men hittade bara livliga reflexer i benen och
av någon anledning pos Babinski på hö sida. När jag försökt prata med henne fladdrar hon bara
med ögonen. Jag vore tacksam om du kunde titta på henne vid tillfälle. Hjärtliga hälsningar Dr
Astolf Flanell tf distr.läk.” Ange sannolik diagnos:
Multipel skleros.
[MS] 83. En 28-årig kvinna berättar att hon sedan ungefär 1v tillbaka haft en känsla av inre
vibrationer i hö ben och förändrad känsel. Hon tycker att hon ”trampar tomt” och har osäker
gång. Anger sig tidigare helt frisk, men på direkt fråga framkommer att hon haft liknande
förnimmelser i vä ben för 1 år sedan. Besvären försvann då efter 2-3v. I neurologiskt status
finner du följande: Hö papill är något blek. Vid blick åt hö nystagmus i det abducerade ögat, vä
öga stannar i medellinjen. Vid blick åt vä nystagmus i det abducerade ögat, hö öga stannar i
medellinjen. Reflexer och känsel i armar ua, beröringssinnet förändrat i hela hö ben. Nedsatt
ledkinestesi i höger stortå. Höger akilles- och patellarreflexer klart livligare än vä. Du har svårt
att avgöra huruvida Babinskis tecken finns eller ej hö, saknas dock klart vä.
a) Vad kallas patientens ögonmotorikrubbning?
Internukleär oftalmoplegi (diplopi vid sidoblick; adduktionsinsuff, dissocierad nystagmus på abducerat
öga).
b) Var sitter skadan vid en sådan ögonmotorikrubbning?
Skada på förbindelsen mellan pontina blickcentrum och kontralaterala okulomotoriuskärnan.
c) Vilken sjukdom tror du att patienten lider av?
Multipel skleros pga förändrad känsel, besvär som kommit och gått efter några veckor, blek höger
papill (genomgången optikusneurit), livligare reflexer och pos Babinski tyder på central skada.
d) Föreslå ytterligare 2 diagnostiska undersökningar.
MR-hjärna-ryggmärg och likvorundersökning (oligoklonala IgG-band).
[MS] 48. En 25-årig kvinna söker dig och berättar att sedan några veckor tillbaka har hon
börjat se dubbelt. Hon tycker även att det är något konstigt med ögonen när hon tittar sig i
spegeln. Vid undersökning konstaterar du att vä öga stannar i medellinjen när hon försöker se
åt hö, medan hö öga abduceras normalt. Vid försök att se åt vä stannar hö öga i medellinjen,
medan vä öga abduceras normalt.
Hur benämnes statusfyndet?
Internukleär oftalmoplegi (pat kan abducera båda ögonen felfritt men inte adducera något öga,
adduktionshämning föreligger, sannolikt pga MS-plack i detta fall).
Var är lesionen belägen?
I banorna mellan pontina blickcentrum i hjärnstammen och resp kontralateral okulomotoriuskärna.
[MS] 12. 26-årig kvinna söker neurologakuten med remiss från ögonläkare pga dubbelseende.
Några dagars anamnes på dubbelseende samt huvudvärk som känns som tryck i hela huvudet,
huvudvärksfri när hon vaknar på morgnarna. Sökte akut ögonläkare som upptäckte minskad
abducensfunktion hö öga och därför remitterade pat till neurologakuten. För 2 år sedan
insjuknade hon med domningar i båda benen nedanför navelplanet som satt i 4 månader.
a) Vilken är den sannolika diagnosen?
Multipel skleros.

b) Vilka undersökningar föreslår du?
MR-hjärna-ryggmärg, LP.
c) Förväntade resultat av dessa?
MR: Vitsubstansförändringar. LP: Oligoklonala IgG-band + förhöjt IgG-index + pleocytos.
d) Vilken behandling föreslår du I) i det korta perspektivet? II) på lång sikt?
Kort sikt: Prednisolon (symtomlindring). Lång sikt: Förloppsmodifierande interferon-beta.
[MS] 3. Som jourhavande/akutläkare ställs du inför följande pat på sjukhus som ej har
neurologjour. En 27-årig kvinna har för 1 år sedan haft nedsatt syn på vä öga. Besvären gick
över efter någon månad. För 4 månader sedan hade pat domningar i vä hand och arm och detta
har i viss mån kvarstått. Hon har utretts och Borreliainf har inte kunnat påvisas. Dagen innan
hon kom in till sjukhuset fick hon under loppet av 6-8h gångsvårigheter och kan nu idag inte
längre gå. Pat har inte kunnat kasta vatten under de senaste 6h. Vid undersökningen finner du
normal puls och BT. Resistens palperas i nedre delen av buken i medellinjen. Kranialnervstatus
är normalt. Uttalad parapares i båda benen och normal kraft i övre extremiteter.
Känselnedsättning i nedre extremiteter upp på bålen till nivå Th7. Koordination i övre
extremiteter normal. Reflexer i armar normala, i benen svaga. Babinskis tecken ses bilat. Pat får
kateter pga urinretention och akut MR-rygg visar högsignalerande förändring i ryggmärgen i
mellersta thorakalryggen.
a. Ange lämplig akut behandling att i 1:ahand ge till patienten. 1p
Metylprednisolon (Solu-Medrol). Multipel skleros (genomgången optikusneurit som debutsymtom,
distala domningar, neuroborrelios som diff, gångsvårigheter, blåssfinkterstörning (palpabel resistens =
fylld blåsa?), pos Babinski, högsignalerande förändring).
b. Ange 2 relevanta ytterligare us som bör ske på denna pat för säkerställa sannolik diagnos. 2p
LP, kompletterande MR-hjärna, blodprov (B12, folat, homocystein) för utesluta diffar.
[ALS] 2. En 57-årig man inkommer till sjukhus pga tilltagande sväljningssvårigheter och
kraftnedsättning. Pat har gått ner 10 kilo i vikt senaste månaderna. Han förnekar smärtor i
muskulaturen. I status finner du sluddrigt och svårförståeligt tal. Han kan inte räcka ut tungan
som tidigare. Tungan är atrofisk och med livliga fascikulationer. Det rinner saliv ur pats
mungipor. Muskulaturen i axlar och båda armarna är atrofisk. Kraften i armarna är påtagligt
nedsatt och pat kan inte höja skuldrorna. Det föreligger dessutom kraftnedsättning i benen där
du inte iakttar någon atrofi eller fascikulationer men livliga muskelsträckreflexer. Benen är lätt
till måttligt spastiska. Babinski finns bilateralt. Reflexer i armar kan du inte utlösa.
Ögonmotorik och sensorik grovt prövat ua. Ange mest sannolik diagnos. 1p
ALS (amyotrofisk lateralskleros).
[ALS] 11. Till dig på medicinakutmottagningen inkommer en man med tilltagande
muskelsvaghet sedan 3 månader. Pat är 60 år och arbetar som busschaufför. Under den senaste
tiden har pat haft svårigheter att tugga och vissa resenärer skall ha noterat att pat talat grötigt.
Pat har själv noterat att vikten gått ner 7 kilo och att han har fått svårt att bära jordsäckar på
kolonilotten. I status noterar du generellt atrofisk muskulatur, bilateral positiv Babinski,
tungatrofi och normal sensibilitet. Sannolik diagnos? 1p
ALS (amyotrofisk lateralskleros).
[ALS] 91. Pat söker pga långsamt progredierande sväljningssvårigheter och kraftnedsättning.
Vid neurologisk undersökning finner du: Sluddrigt, svårförståeligt tal. Hakan faller ner och pat
stöder den med ena handen. Kan ej räcka ut tungan som är atrofisk och med livliga
fascikulationer. Saliv rinner ur munnen. Muskulaturen i armarna och båda axlar är måttligt
atrofisk och fascikulationer iakttas på flera ställen. Kraften i armarna är nedsatt och pat kan ej
höja skuldrorna. Lätt kraftnedsättning i benen där någon atrofi eller fascikulationer ej
föreligger. Inga säkra senreflexer i armarna. I benen noteras stegrade senreflexer och bilat pos
Babinski. Sensibiliteten är ua.
a) Är armpareserna perifera eller centrala? [x2]
Perifera (atrofisk muskulatur, fascikulationer).

b) Är benpareserna perifera eller centrala? [x2]
Centrala (stegrade senreflexer, pos Babinski).
c) Vad kallas talrubbningen?
Dysartri (sluddrigt, svårförståeligt tal).
d) Vilken kranialnerv är ansvarig för att hakan inte skall falla ned?
N trigeminus (V).
e) Vilken kranialnerv ansvarar för skulderhöjningen? [x2]
N accessorius (XI).
f) Sannolik diagnos?
ALS (amyotrofisk lateralskleros).
g) Vilken undersökning bör göras för att verifiera diagnosen?
Neurofysiologisk us – EMG (spridda neurogena förändringar med inslag av denervation).
LP – Ökade nivåer av neurofilament (NFL).
h) Behandling riktad mot sjukdomens orsak?
Riluzol (natriumkanal- och glutamatfrisättningshämmare) som bromsmedicin.
[ALS] 66. En 60-årig man ramlade för 1 år sedan med fraktur av vä fotled som följd. Efter att
gipset avlägsnades märkte han att han blivit svag och att musklerna hade ”krympt” på vä
underben. Sjukgymnastik har ej hjälpt. För 6 månader sedan började han få problem med att
skruva i skruvar samt att öppna ytterdörren till sin lägenhet med nyckel. När han anstränger sig
mer lyckas han ändå inte bättre med skruvarna eller att öppna låset; utan får då muskelkramp
istället. Han är jämt trött och har gått ner 15 kg i vikt, Hans fru berättar att hon ”ser hans
muskler arbeta”. Vid undersökning är han mentalt helt klar, kranialnerverna är normala. Han
är mager och man ser diffust i hela kroppen förekomst av fascikulationer. Musklerna i
händerna bilat är atrofiska samt även musklerna i vä underben. Fällknivsfenomen förekommer
klart vid passiv rörelse av alla fyra extremiteter. Har en lätt pares i både armar och ben, dock
något mer paretisk distalt i bägge armar. Senreflexerna är generellt livliga och Babinskis tecken
förekommer på höger sida. Sensibiliteten är normal.
a) Vilka symtom och fynd i status relateras till det perifera och det centrala nervsystemet?
Centrala: Skruvrörelser (diadokokinesi), fällknivsfenomen, livliga senreflexer, pos Babinski.
Perifera: Muskelatrofi, ”ser muskler arbeta” (fascikulationer).
b) Sannolik diagnos?
ALS.
c) Vilken är den viktigaste laboratorieundersökningen?
LP (ökade neurofilamentnivåer). Neurofysiologi (EMG, ENeG).
[ALS] 78. 70-årig fd byggnadsingenjör har sedan 1 år noterat tilltagande svaghet och fumlighet i
båda händerna. Vid undersökning av pat finner du uttalade pareser och atrofier generellt i båda
händerna, lätta atrofier även i lårmusklerna bilat. Fascikulationer syns i skuldergördel samt i
lårmuskel. Reflexer generellt livliga utan säker sidoskillnad. Suspekt pos Babinskis tecken höger.
Normal sensibilitet, normal blås- och tarmfunktion.
a) Sannolik diagnos.
ALS (amyotrofisk lateralskleros).
b) Vilka fynd i status talar för skada på det centrala nervsystemet?
Livliga reflexer, Babinski.
c) Vilka fynd i status talar för skada på det perifera nervsystemet?
Atrofier, fascikulationer.
d) Föreslå en undersökning som kan bekräfta din diagnosmisstanke.
EMG: Tecken till pågående denervation och reinnervation. Perifera nervledningshastigheter (ENeG) är
normala.
[MG] 56. En 27-årig hårfrisör har de senaste månaderna noterat att han på eftermiddagarna
inte orkar beh kunder. Arbetskamraterna har också påpekat att han talar genom näsan och att
ansiktet hänger på eftermiddagen. Efter arbetsdagen håglös och vill bara vila. I status på

mottagningen kl 08:00. Inget avvikande vid sedvanlig neurologisk undersökning. Han har
normal muskelkraft, motorik, reflexer, känsel samt kranialnerver.
a. Ange sannolik diagnos:
Myastenia gravis.
b. Ange differentialdiagnoser att överväga:
ALS, Guillain-Barré, hypotyreos, Lambert-Eatons myastena syndrom (uttröttningsfenomen som vid
MG, men med initial muskelkraftsökning), botulinism, dystrofia myotonika.
c. Nämn minst 3 undersökningar som du vill utföra på denna patient:
Muskulärt uttröttbarhetstest, edrofontest, neurofys-us (EMG), s-AKR-Ak, DT/MR-mediastinum
(tymom?).
[MG] 29. Hur diagnostiseras myastenia gravis? Beskriv minst 3 us och förväntade fynd.
 Muskulärt uttröttbarhetstest: Be pat lyfta armarna över huvudet ända tills denne ej orkar mer.
Vid myasteni ses minskad frekvens och amplitud av rörelsen efter ett tag, till slut orkar pat
inte alls.
 Serologi: AKR-Ak förekommer i serum.
 Neurofys: Repetitiv nervstimulering med EMG ger sämre muskelsvar än normalt.
[MG] 84. 20-årig flicka, orienterare. Söker för att hon på sistone känt sig trött i benen när hon
springer i skogen. Hon måste nu ofta sätta sig ned och vila innan hon orkar fortsätta. Hon
berättar också att hon på senare tid sett dubbelt vid ett flertal tillfällen när hon tittat på TV på
kvällen. I samband därmed har ena ögonlocket hängt ner. Du gör ett rutinneurologiskt status,
som är ua.
a) Sannolik diagnos?
Myastenia gravis (progredierande muskelsvaghet vid användning, diplopi, ptos, mer besvär mot
kvällen, störande vid TV-tittande).
b) Föreslå 3 undersökningar som kan tänkas styrka den förmodade diagnosen.
Muskulärt uttröttbarhetstest, edrofontest, neurofys-us (EMG), s-AKR-Ak, DT/MR-mediastinum
(tymom?).
c) Farmakologisk förstahandsbehandling?
Kolinesterashämmare (Mestinon, Mytelase, Neostigmin).
[MG] 97. 23-årig USK:a klagar på att hon sedan några månader tillbaka besväras av episoder
med dubbelseende och hängande vä ögonlock. Känner sig trött, ffa på kvällarna, men även på
dagen och orkar knappt lyfta och sköta sängbundna pat. Sista veckan har det blivit svårt att äta
grillat kött då ”käkarna blir trötta och det blir svårt att svälja”. Igår kväll blev hon ledsen när
dotter inte kunde förstå slutet på sagan som hon läste pga att talet blev sluddrigt och otydligt.
a) Vilken sjukdom misstänker du? [x2]
Myastenia gravis (diplopi, ptos, trött ffa kvällar, tröttare vid aktivitet, svårt svälja, tala).
b) Finns det någon behandling att erbjuda?
Kolinesterashämmare (Mestinon, Mytelase, Neostigmin) med tillägg beta-adrenoreceptorstimulerare
(efedrin) och spironolakton. Tymektomi, immunmodulerare (plasmaferes, azatioprin, kortikosteroider,
ciklosporin).
[Myopati] 4. 45-årig kvinna söker för tilltagande svaghet i benen och ”muskelömhet”. Hon
beskriver svårigheter att resa sig upp från TV-soffan och gå i trappor, hon har också märkt
svaghet i armarna när hon borstar håret. I status finner man muskelsvaghet i nackreflektorer,
samt i proximala extremitetsmuskler.
a) Förstahandsdiagnos?
Myopati.
b) Nämn minst 2 utredningar som du vill göra för att bekräfta diagnosen?
EMG, p-CK, muskelbiopsi.
c) Vilka resultat väntar du av dessa utredningar?
EMG: Spontanaktivitet, korta potentialer, tät frekvens. p-CK: Förhöjt.
Muskelbiopsi: Muskelfiberdegeneration, inflammatoriska infiltrat.

d) Behandling och hur följer du behandlingseffekten?
Prednisolon. Uppföljning av muskelkraft med dynamometri.
[Myopati] 100. Vad är myotoni och hur testas den kliniskt? [x2]
Oförmåga att genast slappna av musklerna efter kraftig kontraktion. Svårigheten att snabbt släppa
greppet märks då man skakar hand med pat. Försämras av kyla och förbättras efter upprepade
muskelkontraktioner.
[Myopati] 28. När förekommer myotoni?
Vid dystrofia myotonika.
[Myopati] 81. a) Vad innebär antecipation?
Tidigare sjukdomsdebut hos senare generationer (pga meiotisk instabilitet).
b) Ge exempel på 2 sjukdomar där antecipation ses.
Dystrofia myotonika, Huntingtons sjukdom.
[PD/Tremor] 1. Ange 1 karaktäristisk typ av tremor som ses vid:
1a. Parkinsonism 1p
Vilotremor.
1b. Multipel skleros 1p
Intentionstremor.
[PD/Tremor] 11. En 60-årig kvinna som tidigare varit frisk söker dig på VC pga skakningar i hö
hand. Dessa skakningar har kommit successivt under senaste 5 åren. Skakningarna uppstår ffa
när pat skall utföra olika rörelser. Hon undrar nu om det kan vara Parkinsons sjd eftersom
hennes väninna har drabbats av detta. Vid undersökningen av pat hittar du tremor. Tremor
uppkommer när du ber henne hålla en mugg med vatten vid munnen som om hon skulle dricka.
En antydd tremor ses också vid finger-näsförsök på hö sida men den tremorn är betydligt
mindre påtaglig. Övrigt rutinnervstatus är normalt. Du bedömer att pats tremor inte har med
Parkinsons sjd att göra. Pat finner tremorn besvärande och önskar behandling. Ange lämplig
farmakologisk behandling till patienten. 1p
Essentiell tremor (rörelsetremor, intentionstremor, postural tremor, ej vilotremor). Betablockerare
(propranolol), anti-ep (gabapentin).
[PD/Tremor] En 37-årig kvinnlig bibliotikarie söker dig på VC pga skakningar i händer och
huvud. Pat uppger att besvären tilltar när hon ska lyfta sin kaffekopp eller sitt glas vid
bjudningar och då hon känner sig iakttagen. Pat uppger att hennes mor hade liknande besvär. I
nervstatus noteras ingen tonusförändring i extremiteter och ingen ataxi vid gång. Häl-knäprov
är normalt och någon nystagmus kan ej iakttas.
a) Sannolik diagnos?
Essentiell tremor.
b) Utredning?
Klinisk diagnos.
[PD/Tremor] 19. Hur skiljer du mellan tremor vid Parkinsons sjukdom och essentiell tremor?
 Parkinson: Vilotremor som tillfälligt bryts då pat utför rörelse för att kort efter rörelsens slut
återkomma, lågfrekvent.
 Essentiell tremor: Tremor som startar vid en rörelse, men som ej finns i vila.
[PD/Tremor] 21. Vilka är de 3 klassiska symtomen som kännetecknar Parkinsons sjukdom?
Bradykinesi, vilotremor, rigiditet.
[PD/Tremor] 63. 60-årig postkassör med Parkinsons sjukdom sedan 5 år. Senaste månaderna
perioder med plötsliga episoder av stelhet omväxlande med överrörelser utan säkert samband
med intag av L-dopapreparat, som nu är enda medicinering med intag 3x/dag. [x2]

a) Vad kallas detta?
On-off-fenomen.
b) Förslag till medicinering?
Fördela dagsdosen på flera dostillfällen. Tillägg av agonist (bromokriptin) eller enzymhämmande
(MAO-B-hämmare) läkemedel.
c) Patienten har uttalade problem med stelhet på natten, förslag på medicinjustering för detta?
L-dopapump.
d) Nämn 4 tillstånd som kan ge klinisk bild liknande den vid Parkinsons sjukdom. [x2]
PSP, Lewykroppsdemens, basala ganglietumör/lesion, normaltryckshydrocefalus, MSA.
[PD/Tremor] 82. 62-årig pat med Parkinsons sjd beh med Madopark 1x4 och mår bra på denna
medicinering. Har haft sjd i snart 2 år och tycker att allt fungerar bra. Han har nu varit på en
föreläsning i patföreningen och hört att man senare i sjd-förloppet kan drabbas av
symtomfluktuationer och undrar nu hur man behandlar detta.
a) Vad tänker patienten på?
Pga dosglapp (wearing-off) kan pat drabbas av on-off-fluktuationer/fenomen (vanligt
med ”oförutsägbarhet”) med överrörelser, dystoni, nattligt orörlighet, morgonstelhet (oftast), freezing
och autonompåverkan (ortostatism, svettningar, urinsträngningar, impotens) som följd.
b) Nämn 3 sätt att motverka dessa symtomfluktuationer med läkemedel.
Fördela dagsdosen på flera dostillfällen. Tillägg av agonist (bromokriptin) eller enzymhämmande
(MAO-B-hämmare) läkemedel. Avancerad terapi med apomorfinpenna/pump, DuoDopa eller DBS.
Ökad total dygnsdos, intensiv rehab, kvällsdos med depotberedning.
[PD/Tremor] 30. Nämn 3 olika typer tremor.
Vilotremor, intentionstremor (essentiell tremor), postural tremor (vid essentiell tremor).
[Dystoni] 33. 45-årig sångpedagog söker remiss pga tilltagande värk och stelhet i nacken.
Besvären har kommit smygande under flera år, inget trauma. I status ses inskränkt förmåga till
vridning mot hö, med hypertrofi av sternokleidomastoideus på hö sida.
Vad kallas tillståndet?
Spasmodisk tortikollis (cervikal dystoni).
Förslag till behandling?
Botoxinjektion i muskeln.
[Dystoni] 3. En 45-årig musiklärare söker dig pga att hans huvud vill vrida sig åt hö. Han
började notera detta för några år sedan, trodde att han hade nackspärr och har varit hos
sjukgymnaster utan någon större förbättring. Tillståndet är inte förenat med värk. Söker nu på
uppmaning av hustrun som ”tycker att han måste göra något åt det”. Du undersöker pat och
finner att han i avslappnat läge vrider huvudet så att hakan pekar 35-40 grader åt hö samtidigt
som huvudet tippar åt vä. Om han sätter ett finger mot hö kind blir han rakare men ej alldeles.
Nackens rörelseomfång är normalt förutom inskränkt huvudvridning åt vä. Neurologstatus ua.
Diagnos?
Spasmodisk tortikollis (cervikal dystoni).
[Dystoni] 61. En 40-årig kvinna söker pga att hon sedan 2 år känner av att huvudet drar åt vä.
Tillståndet har tilltagit, men nu hållit sig oförändrat de senaste månaderna. Försök med
kiropraktor, massage, UL och akupunktur har ej hjälpt. Ej försökt med tablettbeh, förutom att
ta Treo vb mot värk som hon känner ibland bak i nacken. Har ej märkt något som förbättrar
vridningstendensen av huvudet, stress försämrar. I status noterar du en något nervös kvinna.
Huvudet är vridet åt vä motsvarande ca 30 grader och huvudet lutar även lätt åt vä. Vä axel är
lätt förhöjd jämfört med hö. Vid palpation känner du att spleniusmuskeln på vä och
sternokleidomastoideus på hö är något hypertrofiska.
a) Diagnos?
Spasmodisk tortikollis (cervikal dystoni).
b) Finns det någon behandling? Vilken/Vilka?

Botoxinjektion i muskeln.
[EP] 77. En 58-årig kvinna inkommer efter att hon enligt vittnesbeskrivning haft ett tonisktkloniskt anfall. Anfallet gick över på ett par minuter och hon var under en kort tid därefter
förvirrad. När kvinnan ett par timmar senare är helt återställd, berättar hon att hon för knappt
3 månader sedan blivit frånvarande på sitt arbete, under ca 10-20 sek. Strax före
frånvaroepisoden kände hon en obehaglig lukt av bränt gummi. Hon har därefter vid ytterligare
ett par tillfällen känt denna lukt, men såvitt hon vet aldrig blivit frånvarande igen. Senaste
dryga veckan har huvudvärk av sprängande typ tillstött men inget illamående eller kräkningar.
Innan hon idag fick sitt anfall kände hon igen den där obehagliga lukten av bränt gummi.
a) Vad för slags anfall har patienten drabbats av (klassifikation)?
Sekundärt generaliserat epileptiskt anfall. (Sekundärt till ett fokalt komplext anfall).
b) Var startar anfallen sannolikt?
Mediala strukturer i temporalloben.
c) Du har givetvis förslag till utredning och frågeställning:
EEG (epileptisk aktivitet), lab med blodstatus, elstatus, B-glukos, MR/DT (tumör, infarkt, blödning,
strukturella förändringar temporalt?).
[EP] 79. a) Definition av status epilepticus.
Ett tillstånd med 2 eller fler anfall utan fullständig återhämtning emellan dem, eller ett epileptiskt
anfall med minst 30 min duration.
b) De 2 vanligaste orsakerna till status epilepticus hos patient med känd epilepsi.
Förändrad antiepileptisk beh, glömt ta/nytt lm/andra lm, alkohol, infektion.
c) Farmakologisk förstahandsbehandling vid status epilepticus (läkemedel + doser).
Diazepam 0,2 mg/kg iv (halvdos om >75 år). Fosfenytoin (Pro-Epanutin) 15 mg/kg iv oberoende av
pats ålder (max 150 mg/min).
[EP] 54. a) Definition av tonisk-klonisk status epilepticus:
Tonisk-kloniska kramper som varar >30 min eller 2 eller fler krampanfall där pat inte blivit helt
återställd emellan episoderna.
b) Akut behandling av status epilepticus:
Diazepam/Stesolid 10 mg iv. Om det ej hjälper tillägg av Pro-Epanutin 15 mg/kg.
[EP] 36. 34-årig försäljare, söker på din mottagning då han de senaste 2 månaderna haft
sammanlagt fyra attacker av likartad karaktär. Dessa inleds med en obehagskänsla i maggropen,
som inom loppet av några sekunder stiger upp mot huvudet. Därefter följer några ögonblicks
ångestupplevelse, varpå han förlorar kontakten med omgivningen. Han beskriver en
minneslucka på några minuter och efter attacken känner han sig tung i huvudet och trött under
ca 1h. Attackerna har inträffat i hemmet och eftersom han är ensamstående har ingen iakttagit
honom under dessa episoder. Han har aldrig ramlat och aldrig slagit sig i samband med
attackerna. [x2]
Sannolik diagnos inkl klassifikation.
Komplext fokalt ep-anfall med sensorisk påverkan, ”epigastric rising” talar för start i temporalloben,
medvetandegrumling föreligger. Har även postiktal fas.
Lämplig utredning.
Då pat haft mer än ett anfall bör ep-utredning initieras. God anamnes, status, EEG (negativt svar
utesluter dock ej ep-diagnos), ev MR (dock ej nödvändigt om anamnes och EEG är konklusivt), ev
EKG för att utesluta kardiell genes.
Lämplig behandling.
Karbamazepin (Tegretol) ev som profylax.
[EP] 32. En 43-årig man med känt alkoholmissbruk sedan drygt 10 år tillbaka kommer med
ambulans efter att ha haft ett anfall av kramper och medvetslöshet i hemmet. Sambon medföljer
och berättar att pat just avslutat en 2v lång alkoholperiod. Hon hörde en duns från
vardagsrummet och när hon kom in såg hon pat ligga medvetslös på golvet med stela sträckta

armar och ben under några sekunder, varefter han började rycka i båda sidorna under en
knapp minut. Vid undersökningstillfället på akuten har pat vaknat till, han är lätt tremorös,
men status är annars normalt.
Hur vill du på basen av tillgänglig information beteckna pats anfallsklassifikation och ev
sannolik orsak?
Generaliserat ep-anfall, tonisk-klonisk typ, sannolikt orsakat av abstinens efter långvarigt
alkoholmissbruk.
Hur bör patienten handläggas och utredas? Ange rimlig utredning.
God anamnes, status, EKG, ge bolus tiamin, B-glukos, elektrolyter, Hb, kan ligga kvar ngt dygn på
neuroavd, håll puls <100, stesolid 10mg 1x4 + karbamazepin under 1v. Förmedla kontakt med
öppenvårdsberoendemottagning i hemkommunen om pat är vårdmotiverad och önskar avbryta sitt
alkoholöverintag. Info om ökad risk för nya kramper i framtiden om han ånyo dricker i långa perioder
och slutar tvärt.
Samme pat inkommer 4 mån senare på egen hand till akutmottagningen. Han har på morgonen
upplevt att hö hand börjat rycka, att ryckningarna spridit sig till armen, därefter har han en
minneslucka på 10-20 min. Vilken typ av anfall har pat sannolikt haft denna gång?
Enkelt som övergått i sekundärt generaliserat anfall, alt komplext fokalt anfall höger.
Finns skäl för ny utredning? Isf, hur?
Ja, fokala anfall har ofta underliggande orsak. På akuten: Anamnes, status, EKG, b-glukos,
elektrolyter, Hb. På neuroavd: Uteslut EP tarda/hjärntumör med DT/MR och EEG.
[EP] 24. En 28-årig man inkommer akut med ambulans en söndagsmorgon. Vid ankomst är han
okontaktbar. Ambulanskillarna beskriver att när de anlände hem till pat var han ickekontaktbar och skakade i hela kroppen, men det slutade efter ca 1 minut. Medan du håller på
att undersöka pat på akutrummet får han kloniska kramper. Enligt hans sambo som följer med
har han aldrig haft kramper tidigare men det senaste året av och till haft attacker då han blir
frånvarande. Han har själv beskrivit en konstig känsla i magen och ibland betett sig underligt
under dessa attacker, sitter t ex och stryker sig över näsan upprepade gånger.
a) Vad kallas patientens tillstånd som du ser på akutrummet?
Status epilepticus.
b) Hur vill du behandla och handlägga honom akut (aktuella läkemedel och dosering)?
Diazepam 10mg iv + Pro-Epanutin 15 mg/kg iv (övervaka EKG, BT, andning).
c) Vilken typ av anfall tror du att han har haft?
Komplext (konstig magkänsla, betett sig underligt) fokalt anfall med sekundär generalisering
(medvetandepåverkan), tonisk-klonisk karaktär.
d) Vilka utredningar bör man göra?
Akut: Anamnes, vittnesuppgift, neurostatus, EKG, elstatus, B-glukos, Hb.
Vidare utredning hos neurologen: MR, EEG.
e) Vill du sätta in behandling? Isf vilka preparat vill du använda i förstahand?
Karbamazepin till män, lamotrigin till kvinnor.
f) Mannen har körkort, hur handlägger du körkortsfrågan?
Körförbud 6 mån.
[EP] 10. Du arbetar som läkare på VC. I arbetsuppgifterna ingår omhändertagande av pat på
ett särskilt boende. Du kontaktas av SSK angående en 77-årig kvinna med tablettbeh diabetes.
Pat har haft en radiusfraktur vä sida, beh för 4 år sedan. Cerebral infarkt för 1 år sedan med
kvarstående svaghet hö sida och påverkan på högre cerebrala funktioner. Pat har sedan dess
använt rullstol och behöver hjälp med ADL till viss del.
a. Pat fick för 1v sedan ett första epileptiskt toniskt-kloniskt anfall som gick över efter några
min. Igår hade pat ytterligare ett likadant anfall. Pat har genomgått akut DT-skalle som inte
visat något nytillkommet. SSK har tagit ”rutinprover”, vilka varit normala. SSK undrar om pat
skall få någon medicin. Ange ditt ställningstagande, ange lämpligt preparat om du anser att
någon beh skall insättas och motivera ditt ställningstagande. 3p
Med epilepsi avses traditionellt ett tillstånd med minst 2 epileptiska anfall som uppträder under relativt
normala förhållanden och som inte är provocerade. Pat har förmodligen en sänkt tröskel för ep-anfall,

beh ska sättas in beroende på hur sannolikt det är för recidivanfall samt hur besvärad pat är av anfallen
kontra potentiella biverkningar. DT fiskar mest efter att utesluta tumör, blödning eller strukturella
förändringar temporalt som orsak till de epileptiska anfallen. Helst ska MR utföras! Rutinprover visar
inget vid epilepsi. Sätt in Valproat.
b. Redogör för för- och nackdelar med ditt ställningstagande med hänvisning till etiska
principer. 2p
4 medicinsk-etiska principer: Den etiska diskussionen måste gå ut på att söka rangordna principerna i
det enskilda fallet.
 Autonomiprincipen: Var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv och ska respektera
andras förmåga och rätt till självbestämmande (autonomi), medbestämmande och integritet.
 Pat ska vara beslutskompetent (kunna bedöma info samt konsekvens av handling),
kunna kommunicera sina beslut och kunna ändra sig för att kunna anses som autonom.
 Godhetsprincipen: Var och en ska sträva efter att göra gott och att göra nytta. I hälso- och
sjukvården innebär denna princip att man alltid ska sträva efter att bota pats sjd. Om det inte
går, ska man sträva efter att lindra pats besvär.
 Inte skadaprincipen: Människor har en skyldighet att inte skada varandra och att var och en
ska sträva efter att förebygga eller förhindra skada och minimera lidande.
 Rättviseprincipen: Alla personer ska behandlas lika. Hälso- och sjukvården måste beakta
respekten för människors lika värde och allas lika rätt till vård och omsorg. Resurser ska
användas på ett så rättvist sätt som möjligt.
[EP] 4. Till dig som distriktsläkare kommer en 57-årig man med hustrun pga att mannen vid 2
tillfällen senaste månaden blivit medvetslös. Ange 4 viktiga differentialdiagnostiska
anamnestiska uppgifter från pat och hustru för att differentiera mellan epileptiskt anfall och
cirkulatoriskt betingad svimning. 4p
Obskurationer, blekhet, cyanos, tungbett samt förkänsla med yrsel, kallsvett, illamående och öronsus
talar för synkopé. Vittnesuppgifter om duration och utseende av generella kramper, tungbett,
huvudvridning, muskelvärk efteråt, postiktal förvirring talar för epileptiskt anfall.
[EP] 7. En 69-årig kvinna söker pga att hö hand plötsligt inte gick att använda när hon stod och
diskade. Hennes man tillkallade ambulans men när den kom för att hämta henne hade
symtomen gått över. Pat uppger att handen kändes avdomnad och livlös. Nu är pat vid din
undersökning helt återställd och uppvisar normalt neurologstatus. Du överväger som
differentialdiagnoser: Partiellt enkelt epileptiskt anfall eller TIA. Ange vilket av nämnda
alternativ som är mest sannolikt och motivera kortfattat varför. 2p
TIA. Plötslig debut, halvsidiga symtom, ingen spridning talar för.
[Ryggmärg] 94. En 47-årig man söker pga svaghet i båda benen sedan 3 månader. Orkar ej
längre gå i trappor och han har värk mellan skulderbladen. Sedan igår har han fått svårigheter
att kasta vatten. Vid undersökning konstaterar du stegrade reflexer i benen och normala
liksidiga reflexer i armar. Babinski finnes bilat och sensibiliteten för stick anges nedsatt i båda
benen upp till mammillplanet.
a) Sannolik diagnos och skadelokalisation?
Centralt lokaliserat diskbråck i Th4-nivå.
b) Föreslå utredning och med vilken hastighet denna bör utredas.
MR-bröstrygg. Om ryggmärgspåverkan eller blåspares föreligger krävs skyndsam utredning och
åtgärd, även nattetid.
[Ryggmärg] 87. 38-årig man söker akut pga värk i ryggen och tilltagande gångsvårigheter. Han
är tidigare frisk men sedan 2 mån tillbaka har ryggvärken, i höjd med skulderbladens nedre del,
hållit i sig. Hö fot har fastnat i trösklar, avföringen har blivit trögare. Benen känns
bortdomnade och pat går ostadigt, kan ej hoppa på hö ben. Reflexerna i benen är stegrade och
Babinski finns bilat. Sensibilitet för temperatur anges annorlunda nedom en linje strax ovan
naveln. Sannolik diagnos och lokalisation?
Ryggmärgskompression, sannolikt pga diskbråck. Nivå: Th8-9.

[Ryggmärg] En 59-årig kvinnlig bibliotekarie söker pga gångsvårigheter. Det framkommer att
hon sedan 5 mån haft värk i mellersta bröstryggen med bandformad utstrålning framåt hö flank.
Under den senaste månaden har hon blivit tilltagande svag i hö ben och söker nu då hon känner
sig ostadig i vä ben. I status finner du spastisk parapares, bilat positiv Babinski samt nedsatt
sensibilitet upptill navelplanet.
a) Ange sannolik diagnos och skadelokalisation.
Ryggmärgskompression, sannolikt pga diskbråck. Nivå: Th8-9.
b) Ange lämplig utredning och prioritetsgrad med vilken undersökningen bör ske.
Om även vattenkastningsproblem föreligger ringer varningsklockorna för ett cauda equinasyndrom
varpå en akut MR-ryggmärg bör ske.
[Ryggmärg] 5. En 35-årig manlig lärare söker på akuten pga värk i ryggen och tilltagande
gångsvårigheter. Han är tidigare frisk men efter en del uppsägningar och omplaceringar på
arbetsplatsen för 7 mån sedan har värken i ryggen i höjd med skulderbladens nedre del hållit i
sig. Pat har även noterat vattenkastningssvårigheter då han ibland har svårt att hinna fram.
Han har svårt att springa efter sina barn och hö fot har fastnat i trösklar och avföringen har
blivit trögare. Benen uppges vara bortdomnade. I status noterar du att pat går ostadigt och han
kan inte hoppa på hö ben. Reflexerna i benen är stegrade och Babinski finns bilat. Sensibilitet
för temperatur anges annorlunda nedom en linje strax ovan naveln.
a. Ange 2 diffdiagnostiska sannolika överväganden samt vad som talar för resp emot dina
förslag. 4p
 Ryggmärgskompression: Pga tumör, diskbråck, spinalstenos, epidural process på nivå Th8-9.
Mest troligt.
 B12-brist: Stegrade benreflexer, Babinski bilat, går ostadigt, parestesier, nedsatt
proprioception och vibrationssinne, spastisk funktionsstörning. Polyneuropati med sensoriska
och motoriska symtom. Psykiska symtom (neurasteni, trötthet, minnesstörningar, konfusion).
b. Redogör kortfattat för fortsatt utredning och initialt omhändertagande. 3p
Akut MR, KAD, fastande patient, akut kirurgkontakt (ev akut op, akut strålning), ev trombosprofylax,
Betapred, ulkusprofylax.
[Ryggmärg] 35. En 41-årig diversearbetare som tidigare haft kontakt med alkoholpoliklinik
efter ”supperioder” söker på akutmottagningen pga tilltagande gångsvårigheter sedan 1-2 mån.
Det framkommer att han varit sjukskriven sedan ett halvår pga värk i ryggen. Pat har även
besvärats av domningar i båda benen. Under senaste veckan har pat fått allt svårare att gå och
tilltagande vattenkastningsproblem. I status noterar du spastisk gångrubbning med
reflexstegring i båda benen, bilat pos Babinski, nedsatt sensibilitet för stick nedom naveln.
Kraften, reflexen och sensibiliteten i armarna är normal liksom kranialnervstatus.
a) Ange sannolik diagnos och skadelokalisation.
Diskbråck Th10-nivå (ryggvärk, gångrubbning, domningar kan tala för liksom spasticitet enbart i
benen, vattenkastningsproblem kan vara tecken på blåspåverkan).
b) Ange lämplig utredning och med vilken snabbhet denna bör ske.
Akut MR-ryggmärg (utredning snarast om misstanke på cauda equinasyndrom, op <12h).
[Ryggmärg] 96. Beskriv symtomen (hö resp vä ben) vid Brown-Sequards syndrom orsakad av
hö-sidig avskärning av ryggmärgen på Th10-nivå.
BSS ger funktionsbortfall nedanför skadan (Th10 hö) i form av känselnedsättning för smärta och
temperatur kontralateralt (dvs i vä ben) och spastisk pares ipsilateralt (dvs i hö ben).
[Ryggmärg] 4. Konsekvenser av vä-sidig skada på ryggmärgen på mellersta thorakalnivån
förväntas inkludera: 2p
1. Nedsättning av viljemässiga rörelser i vänster ben
2. Nedsättning av smärta och temperaturkänsla i höger ben
3. Nedsättning av vibrationssinne i vänster ben
4. Nedsättning av patellar- och akillesreflex i vänster ben

Ett eller flera av ovanstående påståenden kan vara korrekta! Ringa in ditt rätta svar a-e nedan:
a) 1, 2 och 3 är korrekta; b) 1 och 3 är korrekta; c) 2 och 4 är korrekta; d) Bara 4 är korrekt; e)
Alla är korrekta
Det som ses är som vid Brown-Sequards syndrom:
 Ipsilateral spastisk pares nedanför skadenivån pga kompression av traktus kortikospinalis lat
(som korsar i medulla oblongata) = 1 är korrekt.
 Kontralateral nedsättning av känseln for smärta och temp nedom skadenivån pga kompression
av traktus spinotalamikus lateralis (som korsar segmentellt, dvs de uppåtstigande banorna
förmedlar intryck från andra kroppshalvan) = 2 är korrekt.
 Ipsilateralt nedsättning av vibrationssinne pga att baksträngarna korsar i foramen magnumhöjd
= 3 är korrekt.
 Eftersom paresen är spastisk borde reflexerna vara stegrade = 4 är inkorrekt.
Alltså är svaret: ”a) 1, 2 och 3 är korrekta”.
[Ryggmärg] Varifrån utgår reflexerna för…
a) biceps?
C5-6, n muskulokutaneus.
b) brakioradialis?
C6, n radialis.
c) triceps?
C7, n radialis
d) patella/vaden?
L3-4, n femoralis, m quadriceps.
e) akilles?
S1-S2, n tibialis, m gastroknemius/soleus.
[Ryggmärg] 14. Angående dissocierad känselnedsättning:
a) Vad är dissocierad känselnedsättning?
Känselnedsättning i ett visst hudområde för endast en eller ett par modaliteter där övriga modaliteter är
intakta, dvs en selektiv känselnedsättning.
b) Vilken är den anatomiska bakgrunden till en sådan?
Ryggmärgsskada, ffa lesion kring spinalkanalen, kan selektivt drabba de korsande fibrer som
förmedlar smärta och temp från bakhornet till kontralaterala traktus spinotalamikus  nedsättning för
dessa modaliteter inom det aktuella hudområdet medan övriga modaliteter klarar sig. (Sidosträngarna
korsar segmentellt, dvs på varje segment i ryggmärgen och löper därefter uppåt medan de andra
modaliteterna inte korsar över förrän på halsryggsnivå).
c) Ange 2 sjukdomstillstånd där dissocierad känselnedsättning förekommer.
Syringomyeli, intramedullär tumörväxt i ryggmärgen, Brown-Sequards syndrom, trauma med ickekomplett lesion, Wallenbergs syndrom.
[Ryggmärg] 9. Angående ryggmärgens baksträngar:
a) Vilka funktioner fortleds genom ryggmärgens baksträngar?
Tryck, vibration, proprioception (det mesta), diskriminativ ytlig beröring.
b) Hur kan du testa dessa funktioner?
 Tryck: Be pat blunda och anlägg tryck och be pat tala om ifall det känns.
 Vibration: Stämgaffel (ex stortåbas, medial malleol, knä, tumbas, armbåge).
 Proprioception: Rombergs alt testa genom att fatta stortån i DIP-leden och föra tån
omväxlande med små rörelser uppåt eller nedåt – pat blundar och berättar om undersökaren
rör uppåt eller nedåt.
 Diskriminativ ytlig beröring: 2PD.
[Mononeuro] 41. En 22-årig arbetslös betongarbetare söker dig på jourcentralen en
söndagseftermiddag pga svårigheter att röra hö hand. Pat uppger att han kvällen innan haft
en ”helkväll med grabbarna” och druckit ”onödigt mycket” Efter uppvaknandet har pat noterat

nedsatt rörlighet i hö hand. Vid undersökning finner du nedsatt dorsalextensionskraft i handled
hö sida och nedsatt förmåga att sträcka metakarpofalangealleder. Reflexer i armar sidlika och
normala. Fingerspretning och oppositiongrepp i handen är normala.
Sannolik diagnos:
Saturday Night Palsy (radialispares).
Utredning:
EMG för att diagnostisera utbredning och distribution. Annars räcker ofta anamnes.
Åtgärd:
Handledsskena i 2-4 månader till dess att aktiv extension uppkommit. Kontrakturprofylax.
[Mononeuro] 20. En 26-årig kvinna söker dig på distriktsläkarmottagningen. Är gravid i 7:e
månaden. Okomplicerad graviditet. Klagar över intermittent domning och parestesier i tumme
och långfinger. Är speciellt besvärad nattetid då hon måste gå upp och skaka händerna var 4:e h.
Diagnos?
Karpaltunnelsyndrom.
Utredning?
Klinisk undersökning med Tinells test (bör ge parestesier i medianusinnerverade fingrar).
ENeG visar förlängda motoriska och sensoriska ledningshastigheter i medianus.
Behandling? (motivera kort)
Nattskena. Kir vid ej övergående problem. (Ej indicerat vid graviditetsorsakat karpaltunnelsyndrom).
[Mononeuro] 60. Ange beträffande karpaltunnelsyndrom:
a) Afficerad nerv:
Medianus.
b) Typisk symtombild:
Domning i handen, dig 1-3 volart, speciellt på natten om man sovit med böjd handled. Om uttalad
kompression ses även atrofier av thenarmuskulatur.
c) Lämplig diagnostiskt hjälpmedel:
EMG.
d) Behandling:
Ortos, dekomprimerande beh, kirurgi.
[Mononeuro] 7. 48-årig datatekniker söker akut pga förlamning vä ben. Migrän sedan
barndomen i övrigt frisk. Familjeanamnes om aterosklerotiska sjd och diabetes. Kvällen före
akutbesöket mekat med sin bil. Efteråt kände han sig svagare i vä fot. Hade också ont i
korsryggen men inga smärtor ned i benet. I status finner du att han inte kan dorsalextendera vä
fot eller lyfta upp laterala fotranden. Uppger lätt nedsatt sensibilitet för beröring lateralt på
underbenet. Reflexer sidlika. Lasègue negativ.
a) Sannolik diagnos?
Peroneuspares (pat har sannolikt tuppgång pga droppfot = slänger fram foten som en tupp).
b) Fortsatt handläggning och prognos?
Exspektans + ev stödbandage för droppfot. Tryckpareser kan gå över på några dagar, men om en
axondegeneration inträffat erhålls spontan regress inom 3-6 mån.
[Mononeuro] 58. En 39-årig överviktig manlig läkare söker dig på VC pga värk och obehag på
lårets utsida. Området som pat pekar ut är ungefär 15x15 cm stort, lokaliserat proximalt
lateralt på hö lår. Vid statusgenomgång noterar du förändrad känsel inom nämnt område.
a) Sannolik diagnos?
Meralgia parestetika.
b) Skadelokalisation?
N cutaneus femoris lateralis från L2-L3 har kommit i kläm.
c) Utredning?
Noggrann anamnes, fullständigt neurostatus, EMG, DT/MR.
d) Åtgärd?
Exspektans, vila, smärtlindring, bära lösare kläder (inget bälte som klämmer).

[Mononeuro] 5. En 45-årig man söker för intermittent känselnedsättning och smärtsamma
parestesier från utsidan av hö lår. Vid undersökning finner du förändrad sensibilitet i ett
område ungefär 15x20 cm på lateralsidan av hö lår. Reflexer och övrigt rutinnervstatus är
normalt. Ange sannolik diagnos och skadad struktur i nervsystemet. 2p
Meralgia parestetika. N cutaneus femoris lateralis från L2-L3 har kommit i kläm.
[Polyneuro] 76. Du ärkonsult på kirurgavdelningen. En 42-årig man som lagts in pga akut
pankreatit några timmar tidigare har nu haft tilltagande balanssvårigheter och fallit vid några
tillfällen. Han har blivit tilltagande förvirrad och man önskar därför att du gör en bedömning. I
status finner du att pat är orienterad till person, men ej till tid och rum. Han är mycket orolig.
Ögonen står något konvergenta och abduktionen är inskränkt åt båda sidor. Vid sidoblick ses en
horisontal rotatorisk nystagmus. Pat har en uttalad balansrubbning och kan inte stå utan stöd.
Babinskis tecken saknas bilat. Sensibiliteten kan ej bedömas, då pat inte medverkar.
a) Vad bedömer du att patienten drabbats av?
Wernickes encefalopati.
b) Vilken blir din första akuta åtgärd?
Tiamininjektion (B1).
[Polyneuro] 52. En 62-årig kvinna ”dumpas” på akuten av en väninna som lämnar en lapp där
det står att pat har blivit allt mer förvirrad. Inga andra anamnestiska uppgifter är kända. Vid
undersökning finner du att pat är förvirrad, agiterad, vet ej var hon befinner sig, kan ej ange
månad eller årtal, kan däremot säga vad hon heter. Har uttalade svårigheter att komma ihåg
saker vid femsaksprov. Bristande omdöme och insikt samt tendens till konfabulering. Du har
framför dig en smal kvinna med torr hud. Nedsatt hudturgor. BT 130/70 i liggande, sjunker till
90/50 i stående. Ögonrörelseinskränkning i form av oförmåga att abducera vä öga och även
delvis hö öga. Nystagmus noteras vid blickriktning uppåt. Pupiller uppmäts till 6mm bilat och
reagerar ua för ljus bilat. Levern palperas hård, oöm ca 3 cm nedom arkus. Reflexerna är livliga
förutom att Akillesreflexer saknas bilat. Sensibilitet för smärta och temp nedsatta i händerna
och fötterna. Gången är ataktisk. I labstatus noteras S-Na på 119mmol/l.
a) Mest sannolik diagnos?
Wernickes encefalopati (konfusion, ataxi och ögonmuskelpareser) och Korsakovs syndrom (nedsatt
närminne och konfabuleringstendens).
Vad är den vanligaste orsaken till detta?
Tiaminbrist pga alkoholöverkonsumption.
b) Vad blir din första omedelbara terapeutiska ordination? Ange substans och
administrationssätt.
100 mg tiamin (Neurobion) im.
c) Vad (substans) skall man UNDVIKA att ordinera med tanke på genesen?
Iv glukos ger toxiska metaboliter i citronsyracykeln vid administration till pat med tiaminbrist.
[Polyneuro] 17. Som jourhavande på kirurgavdelning på mindre sjukhus väcks du vid 04:00tiden av nattsköterskan då hon är orolig över en av pat. Pat är en 57-årig man som på senare år
blivit sjukpensionerad pga långvarigt alkoholmissbruk. Pat är inlagd på kirurgavd sedan
föregående dag på pankreatitmisstanke. Nattsköterskan uppger att pat har gått vingligt sedan
inkomsten till avdelningen och vid något tillfälle slagit huvudet i handfatet då han trillade. När
du undersöker pat finner du att han är orienterad till person, men ej till tid och rum. Han har
uttalad balansrubbning och går mycket bredspårigt och osäkert. Pat har nystagmus vid blick
uppåt och åt sidorna. Några reflexer kan du ej utlösa, Babinski saknas bilat och pat medverkar
ej i sensibilitetsprövning. Ange 2 realistiska och sannolika differentialdiagnostiska överväganden
samt motivera för/emot diagnosförslagen. 6p
Wernickes encefalopati: Kronisk alkoholkonsumtion  tiaminbrist. Skador, PNS, CNS. Konfusion,
ataxi, ögonmuskelpareser, blickpareser, defekt korttidsminne, konfabuleringstendens. Mest troligt.
B12-brist: Skador PNS, CNS, myelopati med skada på baksträngarna  parestesier, nedsatt
proprioception och vibrationssinne  störd balans, osäker gång + spastisk funktionsstörning.

Polyneuropati med sensoriska och motoriska symtom. Psykiska symtom (neurasteni, trötthet,
minnesstörningar, konfusion).
[Polyneuro] 101. En pensionerad fd skådespelerska kommer till akutmottagningen pga gångoch balanssvårigheter. Medföljande make och dotter uppger till dig bla att pat sedan många år
tillbaka överkonsumerat alkohol och under den senaste månaden druckit minst en flaska rödvin
och några folköl dagligen. Hon har nu klagat över yrsel samt stickningar och svaghet i fötterna,
har svårt med balansen, kan ej gå. Situationen i hemmet har blivit ohållbar.
Status: Nykter, mager, ovårdad. Obekymrad, pratsam. Desorienterad till samtliga kvaliteter. Du
upplyser henne flera gånger om dagens datum men hon kan ej lära sig detta. Kommer ihåg 0/5
saker efter 3 minunters avledning. Bilat abducenssvaghet vid ögonrörelser. Romberg pos. Går
bredspårigt med levande stöd. Areflexi i benen. Nedsatt yt- och djupkänsel under knänivå bilat.
a) Vad talar statusfynd i benen för?
Talar för cerebellär dysfunktion, pat har Wernickes encefalopati (konfusion, ataxi, ögonsymtom).
b) Vad kallas pats minnesrubbning?
Anterograd amnesi.
c) Sannolik genes till besvären?
B1-vitaminbrist (tiaminbrist) pga alkoholöverkonsumtion.
d) Ange lämplig behandling.
Tiamin 400-750 mg/d iv i minst 3d eller tills klinisk förbättring, därefter 200 mg/d iv i 5d. Tillägg av
inf Natriumklorid med Addex-Magnesium.
[Polyneuro] 34. En 57-årig man med mångårig utlandsstationering som försäljare söker VC pga
värk i fötterna. Det framkommer att pat under de senaste 5 åren haft kontakt med
företagshälsovården pga kostbeh diabetes. Pat uppger att han är frisk för övrigt. Pat bejakar
tidigare relativt stor alkoholkonsumtion ”i samband med representation”. De aktuella besvären
med värk och pirrningar i fötterna har progredierat under de senaste 2 månaderna och han
drar sig nu för att gå längre promenader. I status noterar du bortfallna vadreflexer, svaga
patellarreflexer och svaga armreflexer. Sensibiliteten för stick förefaller nedsatt upp till ungefär
halva underbenet bilat. Babinski saknas. Ögonmotoriken är normal. Gången är något
bredspårig och ostadig och pat har svårt att gå på tå.
Ange sannolik diagnos.
Polyneuropati. Alkohol och diabetes talar för.
Ange lämplig laboratorieundersökning för att bekräfta din diagnos.
ENeG bör visa försämrad ledningsförmåga.
Ange 5 viktiga bakomliggande orsaker till pats symtom samt utredning för att påvisa detta.
Diabetes (b-glukos, HbA1C), alkohol (leverstatus, elektrolyter, homocystein, metylmalonat, CDT),
tiaminbrist (s-tiamin), B12-brist (s-B12), hypotyreos (TSH, T4), cerebellopati (tecken i neurostatus,
tremor, Rombergs, ev MR).
Ange 2 lämpliga sätt att behandla patientens smärtor i benen.
Amitryptilin, gabapentin, TENS.
[Polyneuro] 85. 60-årig kvinna, söker för gångsvårigheter. Kommer till mottagningen
tillsammans med sin make. Pat har genomgått en ventrikelresektion ad modum Billroth II för
15 år sedan, pga recidiverande magsår, men är i övrigt tidigare frisk. Sedan ett halvår har hon
haft stickningar och myrkrypningar i fötterna och underbenen, på senare tid även i händerna.
Hon har kuddkänsla under fotsulorna och tycker att det är svårt att hålla balansen vid
promenader när det är mörkt ute. Maken berättar också att han tycker att pats personlighet
förändrats en aning på senare tid. I status finner du en strump- resp handskformad nedsatt ytlig
sensibilitet, avsaknad av vibrationskänsla under krista iliakanivå, avsaknad av ledsinne i
fötterna. Muskelsträckreflexerna är livliga och Babinskis tecken finns bilat. Finger-näs- och hälknä-försök lyckas ej för pat om hon blundar. Pat är kraftigt ostadig vid Romberg. [x2]
a) Är skadan ”central”, ”perifer” eller ”både central och perifer”?
Både central och perifer.
b) Vilka banor i nervsystemet är drabbade? Specificera!

Vid B12-brist drabbas baksträngarna (nedsatt proprioception och vibrationssinne) och kortikospinala
banor (spastisk funktionsstörning).
c) Vilken diagnos misstänker du?
B12-brist (stickningar och myrkrypningar i fötterna och underbenen, även händer, kuddkänsla, svårt
hålla balansen vid mörker, känselnedsättning, pat är gastric-bypass-op).
d) Självklart har du också förslag på hur du skall verifiera din diagnos.
Blodprov: B12, homocystein, MMA.
e) Om diagnosen verifieras: Har du någon behandling att föreslå?
Vitamin B12 (Behepan) 1mg x1 im i 1-2v, sedan po underhållsbeh + intrinsic factor.
[Polyneuro] 49. En 42-årig kvinna söker akut pga smärtor i skuldror och thorax sedan 1 månad.
Hon har varit hos distriktläkaren som misstänker fibromyalgi. Den senaste veckan har
smärtorna intensifierats och hon står inte ut längre. När hon klätt av sig finner du ett rodnat
exantem kring vä lår. På din fråga om hur länge hon haft det svarar hon: ”Det började i höstas
vid vaden och har flyttat sig långsamt, men nu är det mycket bättre än tidigare”. I
neurologstatus finner du smärta vid palpation av skuldermuskulaturen och smärtor vid
palpation av vä thorax nedom mamillen. [x2]
Sannolik diagnos?
Neuroborrelios.
Vilka prover tar du för diagnos?
LP, bestämning av celltal samt Ak-halt, Borreliaserologi i serum och likvor.
Behandling?
Doxycyklin, 100mgx2 x2, 10-14 dagar.
[Polyneuro] 4. Restless legs är vanligt. Enl Läkartidningen förekommer tillståndet hos 10-15%
av befolkningen i Sverige, varför det är viktigt att kunna känna igen och handlägga dessa besvär.
8a. Beskriv typiska symtom vid restless legs. 1p
Sensoriska fenomen i nedre extremiteter (ffa underbenen). Senare även armar. Svårt beskriva
förnimmelserna (myrkrypningar, sockerdrickskänsla, pirrningar, klåda, sveda, elektricitet, etc). Hälften
tycker det smärtar. Medför tvingande behov av rörelse vilket lindrar momentant. Symtom i vila, ffa
kväll/nattetid. Insomningssvårigheter, frekventa uppvaknanden, periodic limb movements
8b. Vilket bristtillstånd bör uteslutas vid restless legssymtom? 1p
B12, folat, järn.
8c. Ge förslag på lämplig behandling. 1p
Isometrisk muskelstretchning, massage, akupressur, TENS, distraktion före sänggående,
sömnhygieniska råd (regelbundna sovtider, etc), dopaminagonister (Adartrel, Sifrol), levodopa
(Madopark).
[Polyneuro] En 50-årig kvinnlig bibliotekarie söker dig på VC för ”värk på djupet” och
pirrningar i vaderna när hon sitter och ser på TV på kvällen samt när hon ska somna på kvällen.
Besvären beskrivs som ”krypningar” och lindras när hon går runt i våningen. Nervstatus är
normalt. Ange sannolik diagnos.
Restless legs (RLS).
[GBS] 10. Guillain-Barrés syndrom. Ange karakteristiska fynd i nervstatus i akutfasen. 2p
Progredierande symmetrisk muskelsvaghet i distal-proximal riktning, ofta sensorisk störning. Progress
av symtom kan gå snabbt (h-dagar). Parestesier och värk i extremiteterna. Autonom dysfunktion med
svängningar i puls och BT. I sällsynta fall startar symtomen inom kranialnervsområdet med bla perifer
facialispares eller ögonmotorikstörning. I status noteras: Muskelsvaghet i ben och/eller armar. Total
paralys i svåra fall. Reflexbortfall/areflexi. Ofta sensibilitetsnedsättning.
[GBS] 16. En 42-årig kvinna som för 2v sedan insjuknade med feber och ÖLI söker akuten.
Symtomen försvann successivt under loppet av 1v, men under de senaste 5d har pat besvärats
av ”pirrningar och stickningar” i fötterna. De senaste 2d har pat dessutom noterat svaghet i
benen när hon skall gå uppför trappor samtidigt som hon känner sig något svagare i händerna.

Vid undersökning hittar du måttligt uttalad svaghet i benen samt i händerna. Bortfall av
senreflexer i benen och armarna förutom bicepsreflexen. Babinski saknas.
Vad är den sannolika diagnosen?
Guillain-Barrés syndrom.
Vilka 2 undersökningar kan du göra för att möjligen bekräfta denna diagnos?
LP, neurofysiologisk undersökning (motoriskt ENeG).
Vilka resultat förväntar du dig av dessa undersökningar?
LP: Ökat albumin (barriärskada). ENeG: Nedsatt nervledningshastighet.
Ange omhändertagandenivå av patienten.
Akut. Neurologisk akutvårdsavdelning alt IVA beroende på pats tillstånd.
[GBS] 4. En 54-årig gymnasielärare söker för tilltagande muskelsvaghet de senaste dagarna.
Pat är frisk frånsett övre luftvägsinfektion för 3v sedan. Pat har under några dygn noterat
tilltagande svaghet, först i benen därefter i armarna. Vid undersökningen finner du måttlig,
symmetrisk och slapp pares i armar och ben. Du får ej fram muskelsträckreflexer i benen och
de är mycket svaga i armarna. Babinski saknas. Sensibilitet ua. Diskret perifer vä-sidig
facialispares.
4a. Ange sannolik diagnos. 1p
Guillain-Barrés syndrom.
4b. Vilken undersökning bör i förstahand göras? 1p
LP, ENeG.
4c. Fortsatt behandling/omhändertagande? 3p
Akut. Neurologisk akutvårdsavdelning alt IVA beroende på pats tillstånd. Noggrann övervakning av
telemetri, PEF, BT, blåsfunktion. Trombosprofylax vid svår förlamning. IVIG eller plasmafares.
[GBS] 6. En 52-årig kvinnlig lärare inkommer till akutmottagningen pga successivt tilltagande
svaghet i extremiteterna sedan 5d. Pat beskriver svårigheter att gå i trappor. I status finner du
måttlig symmetrisk kraftnedsättning i proximal och distal extremitetsmuskulatur, bortfall av
extremitetsreflexer samt diskret perifer facialispares på hö sida. Ange sannolik diagnos. 1p
Guillain-Barrés syndrom.
[GBS] 73. 54-årig snickare, söker för tilltagande muskelsvaghet de senaste dagarna. Han är
tidigare frisk, förutom en ÖLI för 4v sedan. Pat har märkt att han under några dygn gradvis
har fått en tilltagande svaghet, först i benen och kort därefter i armarna. När du undersöker pat
finner du en relativt måttlig, sidosymmetrisk, slapp pares i armar och ben. Nedsatt interkostalandning. Muskelreflexer saknas i benen, är mycket svaga i armarna. Babinskis tecken saknas
bilateralt. Bukreflexer saknas bilateralt. Sensibiliteten lätt nedsatt i händer och fötter. Hö-sidig
perifer facialispares. Kranialnerver i övrigt ua.
a) Vilken diagnos misstänker du?
Guillain-Barrés syndrom.
b) Ange 2 avgörande undersökningar för att ställa diagnosen:
LP och neurofysiologisk undersökning (EMG, ENeG).
[GBS] 92. 28-årig datatekniker insjuknade för ett par veckor sedan med feber runt 39 grader,
halsont samt muskelvärk. Febern gick över de närmaste dagarna och han blev bättre. För 4
dagar sedan kände han lätta stickningar i båda händerna. 1 dygn senare tillkom svaghet i bägge
händer och överarmar så att han fick svårt att hålla tidningen som han brukade läsa i
tunnelbanan och svårt att använda tangentbordet. Därefter har han blivit tilltagande svag i
benen. Han söker nu på akutmottagningen. Han är opåverkad och afebril. Svalget är lätt rodnat.
I neurologiskt status: Hö-sidig perifer fascialispares. Kan hålla armarna uppsträckta endast
några sekunder, kan ej res sig upp från sittande. Bägge benen släpar när han går och han kan
inte gå på häl eller tå. Babinskis tecken saknas bilat. Reflexer saknas i armarna och benen.
Känsel för beröring och smärta är klart nedsatt i båda fötterna. Vilken är den mest sannolika
diagnosen?
Guillain-Barrés syndrom.

[GBS] 47. Angående Guillain-Barrés syndrom:
a) Beskriv symtomatologi vid insjuknande:
2/3 av fallen insjuknar efter infektion (banal ÖLI, Kampylobakterorsakad gastroenterit) eller efter kir
ingrepp. Symtom: Progressiv svaghet och parestesier vanligen symmetriskt med start i strump- eller
handskregionen. Även generell hypo/areflexi. Hos 30% försvagas andningsmuskulatur varpå
respiratorbeh fordras.
b) Ange karakteristiska fynd i nervstatus:
Facialispares (ofta dubbelsidig), ögonmuskelpares, generell areflexi, nedsatt stick- och vibrationssinne
distalt, nedsatt proprioception, balanssvårigheter, ostadighet, dysartri.
c) Ange lämpliga laboratorieundersökningar för att styrka diagnosen:
LP (förhöjt albumin, normalt celltal). EMG av värde 2-4v efter för bedömning av grad av axonal
degeneration och efter 3 mån för bedöma regeneration. Motorisk ENeG: Sänkt nervledningshastighet.
d) Ange 2 tänkbara differentialdiagnoser:
Neuroborrelios, CIDP, porfyri.
e) Beskriv handläggning vid Guillain-Barrés syndrom:
Inläggning på sjukhus. Noggrann övervakning av telemetri, PEF, BT, blåsfunktion. Trombosprofylax
vid svår förlamning. IVIG eller plasmafares.
f) Ange hur prognosen är i de flesta fall.
I de flesta fall mycket god. Påtagliga restsymtom drabbar 20%. Dödlighet var tidigare 5% men har nu
minskat till följd av bättre vård.
[GBS] 59. En 33-årig manlig fastighetsmäklare söker akut pga svaghet i båda benen sedan 2
dagar. Inkomstdagen har pat även noterat snedhet i ansiktet. Det framkommer att pat för
ungefär 3 veckor sedan hade mag/tarminf. För övrigt uppger pat att han är frisk. I status
noterar du måttlig svaghet i extremiteterna med svårigheter att resa sig från hugsittande. Några
extremitetsreflexer fås ej fram. Hö-sidig perifer facialispares.
Vilket sjukdomstillstånd skall misstänkas i första hand?
Guillain-Barrés syndrom.
Vilken initial labundersökning vill du utföra för att bekräfta din diagnosmisstanke?
LP. Kontakt med neuro för ENeG och EMG.
Ange förväntat utfall av denna undersökning:
 LP: Kraftigt förhöjt albumin, med mkt lindrig cellstegring.
 Neurofys: Förlängda F-svar, konduktionsblock  tecken till demyeliniserande polyneuropati.
Ange adekvat initial omhändertagandenivå:
Inläggning med telemetriövervak och täta kontroller av PEF och vitalparametrar.
Ange förväntad prognos vid sjukdomstillståndet:
70-80% tillfrisknar helt.
Ange 2 allvarliga symtom som kan uppträda i samband med pats sjukdom:
Andningsinsufficiens och hjärtrytmrubbningar pga autonom påverkan.
[Demens] Nämn 3 DT-frågeställningar du skriver vid en demensutredning.
Process/expansivitet/malignitet (utesluta hjärntumör)? Ventrikelvidgning (utesluta hydrocefalus)?
Blödning (utesluta subduralhematom)? Atrofiering (utesluta Alzheimers)?
[Demens] 62. Ange 5 möjliga orsaker till demens och labutredningar för att diagnostisera dessa:
Alzheimers (ökat totalt tau, ökat fosforylerat tau, minskat beta-amyloid, ev ökat neurofilament),
Lewykroppsdemens (ev ökat totalt tau, normalt fosforylerat tau och beta-amyloid, ökat neurofilament),
vaskulär demens (ev ökat totalt tau, normalt fosforylerat tau och beta-amyloid, ökat neurofilament),
frontotemporal demens (ev ökat totalt tau, normalt fosforylerat tau, ev ökat beta-amyloid, ökat
neurofilament), alkoholdemens (samtliga normala), depression (samtliga normala).
[Demens] 44. Nämn 3 behandlingsbara kliniska tillstånd som kan te sig som demens?
Hypotyreos, B12-brist, borrelios, normaltryckshydrocefalus, hjärntumör, depression, Wernickes
encefalopati.

[Demens] 17. En förtvivlad hustru söker med sin 66-årige make på akutmottagningen. Mannen
verkade på morgonen helt frisk men när hustrun kom åter till hemmet efter att ha handlat
lunchmat under någon timme, påträffade hon maken helt förvirrad. Detta har nu kvarstått
under 4h tid. När du talar med mannen är han desorienterad till aktuella tidsdata, som han
ideligen frågar dig och sin hustru om. Han vet ej vad han gjort tidigare under dagen men kan
redogöra för ett besök hos barnbarnet i förra veckan. Neurologiskt status är normalt.
a. Sannolik diagnos? 1p
TGA (transitorisk global amnesi).
b. Vad kan du informera hustrun om beträffande de aktuella symtomen, sannolik utveckling
samt långtidsprognos? 2p
Godartat tillstånd med akut insättande oförmåga till minnesinprägling, som går i komplett regress
<24h. TGA förekommer huvudsakligen hos medelålders och äldre personer och anses vara
mycket sällsynt hos personer <40 år.
[Demens] 18. 69-årig man som söker akut tillsammans med sin hustru, som berättar att för ca
4h sedan blev pat ”konstig”. Enligt hustrun har han börjat fråga om samma saker och verkar
inte kunna hålla något i minnet. Annars har hustrun inte märkt något speciellt. I status noterar
du normalt neurologiskt status men minnessvårigheter. Pat kan inte redogöra för de senaste 4h.
Minns väl vad som har inträffat tidigare. Kan hålla namnen på en uppvisad tidning i ungefär 1
minut, glömmer därefter totalt. Sannolik diagnos? 1p
TGA (transitorisk global amnesi).
[HV/Smärta] Hur ser behandlingstrappan ut vid migrän?
 Undvika migränframkallande faktorer (choklad, sömnbrist, alkohol, dofter, stress, mens)
 Vila-sömn-mörker-tystnad
 Receptfria lm
 Naproxen/diklofenak
 Medel mot illamående + tidigare nämnda
 Triptaner
 Profylax
[HV/Smärta] 15. En 35-årig, rökande tvåbarnsmamma söker dig. Hon hade högt BT under sina
två graviditeter. Sedan 10-15 åå lider hon av attackvis påkommande, pulserande huvudvärk,
vilken nuförtiden kommer i samband med mens och därtill nästan varje lördag. Under
attackerna ljud- och ljusskygg samt illamående, det händer att hon kräks. Värkduration 3-4h,
men känner sig efteråt matt och trött. Status normalt, förutom BT 160/100. Äter p-piller, men
inga andra lm.
a) Diagnos?
Migrän.
b) 1:ahandsmedel för anfallskupering? Motivera!
Paracetamol eller ASA, men NSAID som Naproxen fungerar särskilt väl på menstruationsrelaterad
migrän. Triptaner är kanske mindre lämpligt med tanke på att de är BT-höjande (faktum är att de tom
är kontraindicerade vid kardiovaskulär sjd).
c) Finns indikationer för långtidsbeh av pats huvudvärk? Ev preparatval? Motivera!
Profylaktisk beh kan bli aktuellt om pat har minst 3 anfall/månad eller har särskilt långdragna och
invalidiserande anfall. Hon verkar anamnestiskt ha >4 så för henne kan icke-selektiva betablockerare
vara aktuellt (propranolol, metoprolol), lämpligt även mot hennes BT.
d) Finns indikation för neurologisk utredning? Motivera!
Hon verkar ha vad man kan anse som stabila migränsymtom i 10-15 år utan någon progress samt ett
typiskt migränanfallsförlopp. Egentligen ingen indikation för vidare utredning.
e) Vad i ovanstående sjukdomshistoria gör dig speciellt uppmärksam inför ev kompl? Vilken?
Högt BT + P-piller, rökning samt migrän i sig är samtliga riskfaktorer för framtida cerebrovaskulära
lesioner (stroke).

[HV/Smärta] 8. Vad karaktäriserar huvudvärk vid intrakraniell tryckstegring?
Intermittent, ofta värst på efternatten och morgonen. Dov och tryckande. Av varierande intensitet.
Förvärras av fysisk ansträngning pga att ICP ökar (även vid hostning, framåtbockning). Ofta
illamående och kräkning, HV lättar något efter kräkning.
[HV/Smärta] 16. En tidigare frisk 48-årig arbetsledare kommer till akuten efter att ha insjuknat
plötsligt med kraftig huvudvärk under en brännbollsmatch på lunchrasten. I status noterar du
en vaken men smärtpåverkad pat utan nackstelhet. Inga fokala bortfallssymtom.
a) Vilken diagnos misstänker du?
Ansträngningsutlöst vaskulär HV, MEN SKA utredas som misstänkt subarak vid 1:agångsinsjuknande.
b) Vilken/vilka undersökningar föreslår du?
Akut DT-skalle <6h (sens 95%), om blank gå vidare med LP tidigast 8-12h efter HV-debut (pga
bilirubin måste frisättas).
c) Vilken/vilka fynd förväntar du dig?
Om blank DT och blank LP efter 12h är det sannolikt ansträngningsutlöst. Om blödning på DT eller
blod i CSV är det en subarak.
d) Hur fortsätter du handläggningen av fallet sedan diagnosen bekräftats?
(Antar SAB:) Kontakt med neurokirurgen, då SAB konstaterats görs kartläggning av blödningskällan
mha konventionell angio eller DT/MR-angio. Därefter neurokirurgi eller endovaskulär ”coiling” som
syftar till att undvika reblödningar från aneurysmet alt konservativ behandling.
[HV/Smärta] 11. En 27-årig man uppsöker den neurologiska akutmottagningen pga huvudvärk.
Värken uppträdde akut i samband med styrketräning för 6h sedan. Den var mycket svår och
lokaliserad till större delen av huvudet. Han mådde illa men kräktes inte. Då han nu sitter på
britsen i undersökningsrummet ser han tämligen opåverkad ut och värken har försvunnit men
han är mycket orolig över vad som har hänt. Neurologstatus är normalt, han är inte nackstel
och har ej feber. Hur handlägger du detta fall? (1:ahandsdiagnos/diffdiagnos, utredning, beh)
Ansträngningsutlöst vaskulär HV, men ska utredas som misstänkt subarak vid 1:agångsinsjuknande.
Akut DT-skalle, om ua görs LP >12h efter HV-debut. Konventionell angiografi för kartlägga
aneurysmrupturen, därefter neurokir eller endovaskulär coiling som syftar till att undvika reblödningar
från aneurysmet alt konservativ beh.
[HV/Smärta] 42. En 30-årig lärare söker för svåra smärtattacker i hö ansiktshalva och ffa kring
hö öga. Han har haft ett par attacker per dygn den senaste veckan. Smärtan stegras under
någon minut, kommer vid samma tidpunkt på dygnet och håller i sig cirka 1½h. Neurologstatus
är ua, men du finner att patienten har rodnad konjunktiva på hö sida.
Diagnos?
Hortons huvudvärk. Typiskt hos män.
Nämn 2 sätt du kan hjälpa patienten att bryta pågående smärtattack:
Sumatriptran 6mg subkutant, inhalation av 100% syrgas.
[HV/Smärta] 22. Beskriv smärtkaraktär, duration och behandling vid:
Hortons huvudvärk:
”Cluster headache”. Unilaterial intensiv skärande/sprängande smärta som ej skiftar sida under en och
samma attackperiod, även periorbitalt och överkäke ibland. Förvärras ej av fys aktivitet. Duration: 15
min-3h. Beh: Sumatriptan 6 mg sc som anfallskupering alt 100% syrgas, Ca-flödeshämmare
(Verapamil 240-480 mg/d som profylax).
Migrän:
Ev prodromalaura med flimmerskotom, stark hereditär faktor. Unilaterial intensiv pulserande
sprängande smärta, förvärras av fys aktivitet. Duration: 4-72h. Beh: Anfallskupering i form av ASA
eller paracetamol alt triptaner (5-HT-agonister) om svår migrän, beta-blockad såsom propranolol 80160 mg/d som profylax.
Trigeminusneuralgi:

Ofta lättutlöst, triggerpunkter. Unilateral, mkt intensiv brännande smärta i en eller flera av nervens
grenar, ”elektrisk stöt”. Duration: Sekunder-minut. Beh: Karbamazepin.
[HV/Smärta] 50. a) Vad karakteriserar trigeminusneuralgi?
Drabbar främst kvinnor i 50-åå. Smärtanfall (intensiv, huggande, blixtrande) som varar sekunderminuter. Ensidig, ej sidoskiftande, inom trigeminusområdet (vanligen gren II och III). Flera gånger per
dygn under perioder. Utlöses av stimuli mot ansiktet (triggerzoner), tex vid ansiktstvätt, blåst, tal,
tuggning.
b) Vilka patologiska fynd med avseende på sensoriken ser man i neurologiskt status hos en
patient med trigeminusneuralgi?
Anfallsvis påkommande smärtor inom utbredningen av en eller flera trigeminusgrenar. Inga sensoriska
fynd utöver detta.
c) Hur behandlar man i förstahand en patient med trigeminusneuralgi?
Karbamazepin i upptrappning.
[HV/Smärta] 5. En 30-årig kvinna söker dig på VC för ansiktsvärk. Värken började för 1,5
månad sedan och har sedan dess tilltagit. Värken kommer plötsligt, sitter i några sekunder och
är mycket intensiv. Värken sitter på hö sida i underkäken. Pat har haft svårigheter att äta och
borsta tänderna då smärthugg framkallas av dessa aktiviteter. I status finner du normal puls
och BT. Pat anger förändrad känsel för stick och beröring inom trigeminus 2:a och 3:e gren på
hö sida. Vid lätt beröring på underkäken på hö sida framkallas sekundlånga intensiva
smärthugg hos pat. Inga andra avvikelser i rutinnervstatus. Ange lämpligaste utredning som bör
ske i förstahand för pat och motivera ditt ställningstagande. 2p
Trigeminusneuralgi. Eftersom förändrad känsel för stick och beröring föreligger bör neuroradiologisk
utredning med MR-hjärna (MS/tumör?) och LP (elfores, albuminindex) ske.
[HV/Smärta] 12. En 67-årig konstnärinna söker för kraftiga smärthugg i hö kind. Smärtan
utlöses ffa vid ansiktstvätt. I status finner du att pat har en smutsig hö ansiktshalva och när du
stryker längs hö nasolabialfåra utlöser du en kraftig smärta. I övrigt ua.
12a. Diagnos? 1p
Trigeminusneuralgi.
12b. Utredning? 1p
Anamnes, neurostatus. MR-hjärna och LP (elfores, albuminindex) som komplettering på jakt efter
MS/tumör vid bortfallssymtom.
12c. Behandling? 1p
Karbamazepin i upptrappning.
[HV/Smärta] 99. Beskriv värkens karaktär, lokalisation, duration samt behandling vid:
a) Spänningshuvudvärk
Vanligen hela huvudet (”band runt huvudet”). Kontinuerlig, dov, molande, tryckande. Tryckömhet
över skalpens/nackens muskler. Bruxism. Fluktuerande, 30 min-1v, ständigt vid kroniska besvär.
Ständigt fluktuerande eller mer avgränsade episoder. Hela eller delar av dagen, väcker ej pat. Psykiska
påfrestningar, depression. Beh: Avslappningsövningar hos sjukgymnast, balansera analgetikaintag.
b) Migrän
Ofta unilateralt, kan växla sida. Intensiv, pulserande, sprängande, förvärras av fysisk ansträngning.
Ljus/ljudkänslighet, illamående, kräkningar. 4-72h. Varierande, ofta 1-3x/mån. Ofta tidigt på
morgonen. Efter stress, ost, vin, choklad, mens. Huvudvärk i klart avgränsade attacker.
Ev aura före attack, ärftlighet. Beh: ASA + ev koffein alt NSAID, ev paracetamol, antiemetika mot
illamående. Metoklopramid, triptaner.
c) Hortons huvudvärk
Huvudvärk i klart avgränsade attacker. Alltid unilateralt, samma sida, ögat, pannan, tinningen,
överkäken. Mycket intensiv, kontinuerlig, skärande eller sprängande. Ögonrodnad, tårflöde, rinorré,
nästäppa, ev Horner, känsla av rastlöshet. 15 min-3h. Dagliga attacker i veckor-månader (dusters). 12x/d, ofta nattetid. Öl, alkohol. Beh: Sumatriptan, syrgas på mask, proylaktisk Verapamil och
Prednisolon.

d) Huvudvärk vid hjärntumörer
Varierande, ofta occipitalt vid bakre skallgropsprocess. Sprängande, förvärras av fysisk ansträngning.
Illamående, kräkningar, neurologiska fokalsymtom. Min-h. Ofta flera per dygn. Efternatten-morgonen.
Förvärras av host-nysstöt, fysisk ansträngning. Beh: Steroider, ventrikeldränage om hydrocefalus,
tumörextirpation.
[HV/Smärta] 2. Ange lämpligaste åtgärd till pat med följande sjukhistorier:
2a. En 27-årig kvinna söker dig på VC pga huvudvärk. Hon beskriver daglig huvudvärk sedan 4
år tillbaka. Huvudvärken beskrivs som tryckande och tilltar fram mot kvällen. Pat använder
Paracetamol och Ibuprofen dagligen. Rutinnervstatus är normalt. BT 120/80. 2p
Kronisk spänningshuvudvärk. Avslappningsövningar hos sjukgymnast, balansera analgetikaintag (för
mycket Paracetamol och Ibuprofen kan ge huvudvärk). (Ren lm-utlöst HV ger mer diffus smärta).
2b. En 23-årig man söker dig på VC pga huvudvärk. Besvären började för 1 månad sedan.
Sedan dess har pat haft 3 attacker (senast igår) då han får mkt ont i hela huvudet, mår illa,
känner som han vill kräkas och under huvudvärksattacken skymmer det framför båda ögonen.
Pat blir ångestfylld när attackerna kommer och attackerna går över på 20-30 min.
Rutinnervstatus normalt. BT 125/80. 2p
Migrän. ASA + ev koffein alt NSAID, ev paracetamol, antiemetika mot illamående. Metoklopramid,
triptaner.
[HV/Smärta] 38. Ange diagnosförslag, ev utredningsbehov och terapiförslag i följande fall:
a) En 70-årig kassörska söker för våldsamma huggsmärtor i hö kind. Smärtan utlöses vid
ansiktstvätt. Neurologstatus ua.
Diagnos:
Trigeminusneuralgi.
Utredning:
Ingen speciell utredning vid idiopatisk neuralgi, dock krävs utredning om pat har bortfallssymtom
(misstänk då MS eller ponsvinkeltumör alt kärlkollision).
Terapi:
Karbamazepin 50-100mg 1x2 initialt, öka därefter till 200 mg 1x2-4.
b) En 17-årig gymnasist har haft några kraftiga huvudvärksattacker föregångna av
flimmerskotom på vä sida. Huvudvärken är förenad med illamående och uppkastningar, varar
ca 3h. Efter attacken känner hon sig alldeles matt och trött. Hennes neurologiska och somatiska
status är helt ua men anamnestiskt förekommer anlag för vita fingrar vid kall väderlek.
Sannolik diagnos:
Migrän (kopplat till Raynauds fenomen).
Utredning:
God anamnes.
Terapi:
 Icke-farmakologisk: Eliminera utlösande faktorer, regelbundna vanor, avspänningsmanöver,
konditionsträning.
 Anfallskuperande: NSAID, paracetamol (1:ahand), triptaner (2:ahand).
 Profylaktisk: Betablockare (1:ahand), topiramat (2:ahand).
[HV/Smärta] 71. a) En 30-årig betongarbetare söker för smärtattacker i trakten av hö öga sedan
2v tillbaka. Smärtattackerna kommer 2x/dygn, kl 01 på natten samt kl 09. De varar ca 1h. Du
finner ett normalt neurologiskt status. Pat har haft en liknande period för 3 år sedan.
Diagnos?
Hortons huvudvärk.
Utredning?
Noggrann anamnes.
Farmakologisk förstahandsbehandling?
Sumatriptran 6mg subkutant.

b) En 67-årig fd telefonist söker för kraftiga smärthugg i hö kind. Smärtan utlöses ffa vid
ansiktstvätt. I status finner du att pat har en smutsig hö ansiktshalva och när du stryker längs
hö nasolabialfåra utlöser du en kraftig smärta. I övrigt ua.
Diagnos?
Trigeminusneuralgi.
Utredning?
Ingen speciell utredning vid idiopatisk neuralgi, dock krävs utredning om pat har bortfallssymtom
(misstänk då MS eller ponsvinkeltumör alt kärlkollision).
Behandling?
Karbamazepin 50-100mg 1x2 initialt, öka därefter till 200 mg 1x2-4.
c) En 72-årig man söker för huvudvärk sedan 4v. Inga associerade symtom, utöver ont i
käkarna vid tuggning. Subfebril. Känt sig allmänt sjuk sedan flera veckor, gått ned i vikt och
har diffus värk i axlarna. Tidigare frisk. Du finner ett normalt neurologiskt status.
Diagnos?
Temporalisarterit
Utredning?
SR, biopsi av a temporalis.
Behandling?
Steroider i hög dos.
d) En jäktad 42-årig chef för ett mindre konsultföretag söker för tilltagande huvudvärk, som nu
också börjat väcka honom på morgnarna. Värken förvärras vid krystning och framåtböjning.
Varit illamående och kräkts två gånger i morse. BT 210/115. Som duktig ögonbottenspeglare
noterar du suddiga papillgränser med små blödningar i ögonbottnarna, i övrigt är
neurologstatus ua.
Diagnos?
Hjärntumör.
Utredning?
Anamnes, neurostatus, DT, MR, lungrtg, SPECT, PET, neurologremiss.
Behandling?
Betapred vid akuta symtom. Sedan ev op, strålning, kemoterapi.
[HV/Smärta] 65. Följande pat söker pga huvudvärk. En sannolik diagnos per fall:
a) 30-årig vikarierande historielärare med 4v anamnes på molande, bandformad huvudvärk,
värst på eftermiddagarna. Status ua frånsett palpationsömhet i nackmuskulaturen.
Spänningshuvudvärk.
b) 40-årig stressad man med periodiskt uppträdande ungefär 1h-långa attacker av intensiv
smärta i och kring vä öga i förening med samtidig tår- och nässekretion samt rödögdhet.
Hortons huvudvärk.
c) Vad måste misstänkas vid symtom som b) och känselnedsättning i hö kind eller sänkt
kornealreflex?
Hjärntumör.
[Onko] 95. En kvinnlig pat söker dig pga kontinuerligt ringande ljud i hennes vä öra sedan
något år tillbaka. Vid undersökning finner du lätt svaghet i facialisinnerverad muskulatur på vä
sida. Kaloriskt prov visar sidoskillnad. Hörseln är nedsatt på vä öra.
a) Mest sannolika orsaken till pats besvär?
Vestibulärt schwannom/akustikusneurinom (långsamt progredierande hörselnedsättning på ett öra,
ensidig tinnitus, vestibulär sidoskillnad kan förekomma).
b) Vilken är den (bästa) fortsatta utredning som du föreslår?
MR-ponsvinklar med kontrast.
[Onko] 9. En 53-årig kvinnlig advokat inkommer akut efter att plötsligt ramlat ihop under en
rättegång, med ryckningar i vä hand som övergick i generella kramper. Vid inkomsten till
akuten är pat trött och desorienterad. När pats make kommer berättar han att pat klagat över

huvudvärk senaste tiden och maken tycker att hustrun varit ”annorlunda” en tid, men han har
trott att detta berott på hustruns hårda engagemang i flera samtidigt pågående tvister.
9a. Vilken diagnos bör misstänkas i förstahand? 1p
Hjärntumör (ep-anfall, huvudvärk, personlighetsförändring).
9b. Ange lämplig utredning och när denna bör ske. 2p
Klinisk sannolikhetsdiagnos baserad på anamnes och status. Radiologisk utredning: DT + kontrastserie,
MR + kontrastserie, lungröntgen/DT-thorax-buk, i selekterade fall kan konventionell angiografi resp
PET ifrågakomma. Neurokirkontakt. Akut om pat utvecklat symtom som ej kan betraktas som diskreta
under några få dygn eller DT-skalle påvisar påtagligt hjärnödem eller tumör >3 cm i diameter. Annars
elektiv utredning inom 1-2 veckor.
9c. Vilken medicinsk behandling bör sannolikt sättas in närmaste dygnet? 2p
Betapred (+ antiepileptika).
[Onko] 2. Som jourhavande på medicinklinik på sjukhus där neurolog saknas ställs du inför
följande pat. En 55-årig man söker pga huvudvärk. Huvudvärken började för några månader
sedan och har till en början varit lindrig varför han hade viss hjälp av Alvedon. Tiden har gått
och huvudvärken har tilltagit ffa på morgonen då den är kombinerad med illamående. Pat
verkar avflackad och lätt desorienterad. Han kan gå utan stöd men är svagare i hö arm och ben.
Du genomför DT-skalle som visar stor frontal tumör med malignt utseende. Ange 3 akuta
lämpliga åtgärder att genomföra i din egenskap av medicinjour avseende handläggningen av
pats påvisade hjärntumör. 3p
Kontakt med neurokirurg, remiss till neurokirurgisk klinik, insättning av Betametason (steroider),
remiss för MR, inläggning på ”vakplats”, ventrikeldränage om hydrocefalus på DT. Huruvida
handläggningen blir akut eller skyndsamt elektiv beror på hur stor tumören är på DT samt hur
alarmerande pats symtom är.
[Onko] 8. En 55-årig tidigare frisk reklambyråchef klagar sedan 3 månader över huvudvärk.
Denna har successivt tilltagit i styrka och vissa morgnar har han klagat över illamående enligt
hustrun. Minnet har försämrats och det uppdrivna arbetstempot har mattats av. Han inkommer
som jourfall efter att ha fått ett anfall som inleddes med att han vred ögon och huvud åt hö för
att efter ungefär 10 sek utveckla ett generellt krampanfall.
8a. Sannolik diagnos? 1p
Hjärntumör som gett upphov till sekundärt generaliserat epileptiskt anfall.
8b. Sannolik lokalisation av lesion med sidoangivelse? 2p
Frontalloben hö (huvud- och blickriktning åt samma sida som fokus).
[Onko] 1. En 57-årig man inkommer till akutmottagningen pga tilltagande huvudvärk. Det
framkommer vid samtalet att pats huvudvärk har accentuerats under de senaste 3 veckorna.
Medföljande hustru uppger att patienten ”blivit förändrad”, han verkar enligt hustrun
ointresserad, svarar långsamt på hennes frågor etc. Hustrun uppger också att pat under den
senaste veckan inte kunnat delta i deras dagliga promenader pga vä ben släpar. Samma dag som
pat söker på akutmottagningen hade han ett generellt krampanfall på morgonen. I status
noterar du lätt vä-sidig hemipares inkl central vä-sidig facialispares. Papillerna är oskarpa vid
ögonbottenspegling.
a. Sannolik diagnos? 1p
Hjärntumör.
b. Förväntar du dig att pats vä-sidiga hemipares är slapp eller spastisk? 1p
Spastisk.
c. Lämplig utredning och initialt omhändertagande? 4p
DT-med kontrast alt MR. Bör utredas snarast med tanke på kramperna och ögonbottenspeglingen.
Kontakt med neurokirklinik.
[Onko] 45. Hjärntumör kan inbegripa mycket olika sjukdomsbild och förlopp. Föreslå typ av
tumör och ange ungefärlig prognos vid följande patientfall:

a) 25-årig man med tilltagande fumlighet i armen och huvudvärk. DT visar dm-stor kontrastuppladdande förändring med central nekros.
Glioblastoma multiforme. Kontrastuppladdande + central nekros talar för snabb förändring.
Lågmaligna: 5-årsöverlevnad på 50%. Högmaligna: Med rätt beh överlevnad på 40v, således dålig
prognos. Mkt aggressiv tumör.
b) 50-årig kvinna inkommer efter krampanfall, svagt positiv Barré hö sida, i övrigt normalt
status. DT visar högattenuerande förändring på platsen för falx cerebri, med
kontrastuppladdning.
Meningiom. God prognos, då tumörtypen är benign, malignifierar mkt sällan. Op. Falxuppladdningen
talar för meningiom (dural tail).
c) 70-årig man med hörselnedsättning på hö öra och yrsel, där neurologstatus även påvisar
nedsatt kornealreflex höger sida. DT visar kontrastuppladdande cm-stor förändring hö
ponsvinkel.
Långt gånget vestibularisschwannom (ponsvinkeltumör) som påverkat facialis (nedsatt kornealreflex).
I regel god prognos om op utförs.
[Vaskulärt] 68. a) Hur definieras stroke?
Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion med symtom som varar minst 24h eller
leder till döden, om orsaken inte uppenbart är annan än vaskulär.
b) Vilken är indikationen för karotiskirurgi?
Tät (80-99%) förträngning av karotis och kontraindikationer mot kirurgi saknas.
[Vaskulärt] 18. Nämn 5 riskfaktorer för slaganfall.
Hög ålder, hypertoni, förmaksflimmer, rökning, diabetes, alkohol, karotisstenos.
[Vaskulärt] 17. En 54-årig man insjuknar med talsvårigheter i form av oförmåga att få fram ord,
lätt hängande hö mungipa samt kraftnedsättning hö arm och ben. Pat hade vaknat kl 08 på
morgonen med symtomen och inkom akut kl 09:30. Symtomen kvarstående, annars opåverkad.
Var symtomfri när han gick till sängs vid 22-tiden.
a) Hur vill du handlägga fallet?
ABCDE, vitalparametrar, neurostatus, B-glukos, 2 st infarter,övervakning, uppkoppling, akut DTskalle (utesluta blödning).
b) Det visar sig sedan att pat har en cerebral infarkt – vilket kärlområde och vilken sida
kommer symtomen ifrån?
Vä cerebri media-område.
c) Hur vill du utreda pat vidare med tanke på den information som du har fått nu?
Skreena för kontraindikation mot trombolys, akut DT-skalle, ev perfusions-MR för att se om det finns
något kvar att rädda.
d) Behandling?
Försent att ge Actilyse 0,9 mg/kg iv. Snarare aktuellt med trombektomi om perfusions-DT visar på
räddningsbar vävnad.
[Vaskulärt] 51. Para ihop följande ”strokesyndrom” med rätt kärl: 1. a vertebralis dx/2. a
cerebri anterior sin/3. a cerebri media sin/4. a cerebri posterior sin/5. a basilaris
A. Oförmåga att abducera hö öga, med vä-sidig hemiplegi och nedsatt taktil och propriceptiv
funktion vä kroppshalva.
5. A basilaris.
B. Diplopi, ptos och mydriasis vä pupill, med hö-sidig hemiplegi.
4. A cerebri posterior sin.
C. Nedsatt känsel för temperatur och smärta hö ansiktshalva och vä kroppshalva, ataxi med
falltendens åt hö, hö-sidig ptos och mios, dysfagi
1. A vertebralis dx.
D. Afasi med förlamning och nedsatt sensibilitet hö ansiktshalva och hö arm.
3. A cerebri media sin.
E. Pares och nedsatt sensibilitet hö ben med urinretention, lätt konfusion, agitation och dysfasi.

2. A cerebri anterior sin.
[Vaskulärt] 26. Som restsymtom av en hjärninfarkt har en pat svaghet och nedsatt sensibilitet
ffa i vä fot, mindre i benet och nästan ingenting i vä arm. Ansiktet normalt. Pat är omedveten
om sin urininkontinens. Pos vä-sidig gripreflex. Dessutom har han blivit långsam och saknar
spontanitet i reaktioner, har någon gång betett sig omdömeslöst i sällskap.
I vilken del av hjärnan har han sannoligt haft sin infarkt?
Frontalt hö.
Vilket cerebralt blodkärl försörjer detta område?
A cerebri anterior dx.
[Vaskulärt] 88. En 45-årig man inkommer akut efter att hittats liggande på golvet i sin lägenhet.
Vid undersökningen är han vaken, men lätt förvirrad. Anger fel månad, men rätt årstid, han vet
att han är på sjukhus, men inte vilket. Du märker att han uppmärksammar sämre det som sker
åt vä. Han kan ned viss möda titta rakt fram, men då han slappnar av förs ögonen till hö. Han
är paretisk i vä arm och ben och mungipan på vä hänger en aning. Förefaller även ha
känselbortfall för alla kvaliteter på vä kroppshalva fast denna del av undersökningen är något
svårbedömd pga hans brist på uppmärksamhet åt vä. Babinskis tecken finns på vä, ej på hö sida.
Han har ingen feber och somatisk undersökning i övrigt är ua. Ankomstdagen görs DT-skalle,
som är ua. Även LP med avseende på celler och protein är ua.
a) Var i nervsystemet sitter skadan? (Motivera)
Frontotemporalt. A cerebri media hö som försörjer 75% av cortex, laterala delarna inkl basala ganglier,
capsula interna, thalamus.
b) Vilka andra symtom kan uppstå vid skada i detta område?
Kontralateralt mot skadan: Brachiocefalt betonade (mer i arm än ben), spastisk hemipares, WernickeMann, central facialispares. Kortikala symtom (afasi, alexi, neglekt). Ögonsymtom: Kontralateral
homonym hemianopsi, deviation conjugée riktad mot skadad sida.
c) Är herpesencefalit en trolig förklaring till tillståndet? (Motivera)
Nej.
 Talar emot: Ej feber, ej huvudvärk, ej aggressiv/personlighetsförändrad, ej influensaliknande
bild, ej illamående/kräkning, LP normal avseende celler och protein (PCR ev neg initialt).
 Talar för: Minne, fokalneurologiska symtom, DT normal initialt.
d) Utesluter den normala DT-skalle-undersökningen stroke som förklaring?
Nej, utesluter endast blödning.
[Vaskulärt] 89. En 55-årig jäktad affärsman, rökare, noterade under arbetsresa att synen på det
hö ögat försvann under ca 5 min. ”Det kändes som en rullgardin drogs ner över ögat”. Samma
sak upprepades 2 gånger följande dag. Efter hemkomsten 3d senare söker mannen på din VC.
a) Vad kallas symtomen?
Amaurosis fugax. (Rullgardinen som drogs ner över ögat kallas för ridåfenomen, ej att förväxla med annat symtom med samma namn).
b) Vilken är den sannolika orsaken till fenomenet?
TIA är vanligaste orsaken till amaurosis fugax (5 min korta attacker, flera gånger per dag/vecka,
ridåfenomen, ensidigt). Cirkulationsstörning i näthinnan, synnerven eller synbanan pga
temporalisarterit, karotisstenos, förmaksflimmer, hypertoni, diabetes. Äldre personer.
c) Vad gör du?
 Ger ett lugnande besked och rekommenderar några dagars vila.
 Skriver remiss till ögonmottagning.
 Skriver remiss till neurologmottagning.
 Skriver remiss till akutmottagning.
Skriver remiss till akutmottagning, handläggs som TIA/stroke.
[Vaskulärt] 12. En 58-årig manlig psykiater söker akutmottagningen pga upprepade attacker av
blindhet hö öga. Pat beskriver att det blir svart för ögat under ca 5 min. Pat har även haft två
attacker av övergående domning i vä kroppshalva.

7a. Ange sannolik diagnos för pats synpåverkan. 1p
Amaurosis fugax pga TIA.
7b. Ange kärlområde inklusive sida som är drabbat vid patientens attacker. 1p
Amaurosis fugax ses bara vid karotis-TIA. Höger sida eftersom det uppträder ipsilateralt.
7c. Ange fortsatt lämpligt omhändertagande. 3p
Remiss till akutmottagning, handläggs som TIA/stroke. Dock är TIA med enbart amaurosis fugax inte
lika akut som TIA med andra symtom.
[Vaskulärt] 70. En 55-årig man med tablettbeh hypertoni inkommer med ambulans till akuten.
Röker ca 20 cigaretter dagligen. För 1v sedan drabbades pat av övergående blindhet på vä öga.
Under de 2 senaste dygnen har pat vid tre tillfällen blivit svag i sin hö sida och inte kunnat tala
ordentligt; det har verkat som om han inte riktigt har kunnat hitta orden. Besvären har suttit i
ca 10-30 min. Söker nu då han ånyo fått en attack enligt ovan med talsvårigheter och hö-sidig
svaghet, denna gång har dock inte besvären gått tillbaka, trots att det gått 2h. Under
anamnespenetration och statusundersökning förbättras pat så att hans pares och talsvårigheter
går tillbaka högst väsentligt. Då du är färdig har pat endast en diskret pares i hö hand och hans
tal är nu helt återställt.
a) Sannolik diagnos?
TIA.
b) Akut utredning? (Tacksam för förslag på 3 viktiga prover eller undersökningar)
DT-skalle, EKG, saturation (>95%), BT.
c) Förslag på behandling:
Laddningsdos ASA (Trombyl x4), sedan kontinuerlig profylax med Trombyl 75 mg + Persantin 200
mg x2 eller Clopidogrel 75 mg. Behandla ev riskfaktorer. Rökstopp.
d) Förslag på ytterligare viktig, icke-akut utredning? (Tacksam för 2 prover eller us). Vilken
frågeställning har du?
Riskfaktorutredning med halskärlsundersökning (karotisstenos? dissektion?), blodfetter, hjärteko
(kardiella embolier?).
[Vaskulärt] 72 a) 2 symtom som bara ses vid karotis-TIA:
Pares (central facialispares), känselnedsättning, afasi, amaurosis fugax.
b) 2 symtom som bara ses vid vertebrobasilära TIA.
Balansrubbning, yrsel, diplopi, dysartri.
[Vaskulärt] 90. En 62-årig kvinna har under toalettbesök för en halvtimme sedan drabbats av
svår huvudvärk. Hon har kräkts upprepade gånger före inkomsten till akutmottagningen och är
motoriskt orolig, kallsvettig. Neurologstatus är normalt, hon är inte nackstyv.
a) Vad misstänker du för diagnos?
Subaraknoidalblödning.
b) Hur bör hon utredas initialt?
DT-skalle.
c) Om det första utredningsmomentet utfaller negativt, vad bör du göra?
LP tidigast efter 12h.
[Vaskulärt] 15. En 46-årig tidigare väsentligt frisk kvinna insjuknade på väg till pendeltåget på
morgonen med akut insättande, mycket svår, huvudvärk. I väntan på ambulans kräktes hon.
Vid undersökning är hon vaken, orienterad normal puls och BT, smärtpåverkad och nackstyv.
En vä-sidig ptos föreligger. Vä pupill är vid och ljusstel och vä öga tycks stå abducerat och lätt
nedåtdevierat. Status för övrigt ua.
a) Förstahandsdiagnos?
Subaraknoidalblödning (akut HV, kräkningar och nackstyvhet talar för).
b) Tolkning av de neurooftalmologiska fynden?
Tecken till okulomotoriuspares (ger ptos, abducerat lätt nedåtriktat öga och vidgad ljusstel pupill).
c) Vilken fokaldiagnostisk betydelse har de neurooftalmologiska fynden vad beträffar
sannolikaste lokalisation (anatomisk struktur)?

Ovan nämnda tecken talar för aneurysm beläget i bakre kommunikanten där det komprimerar nerven.
[Vaskulärt] 46. a) Beskriv det klassiska insjuknandet vid en subaraknoidalblödning:
Akut åskknallshuvudvärk (dvs mkt hastigt påkommen svår HV, ofta lokaliserad över hela huvudet).
b) Beskriv diagnostik vid subaraknoidalblödning.
Akut DT-skalle. Om denna är blank avvakta med LP till 12h efter symtomdebut (analys av
pigmentförekomst tillförlitligt först 12h efter blödningsdebuten). Om SAB konstaterats görs
kartläggning med konventionell angio eller DT/MR-angio.
[Vaskulärt] 27. Stroke kan ibland debutera med värk på halsen och utstrålning mot huvudet,
förenat med Horners syndrom.
Vilken orsak skall misstänkas?
Karotisdissektion.
Vilka symtom ingår i Horners syndrom?
Nedsatt svettning på ipsilat ansiktshalva, ptos, mios.
Vilken är den viktigaste påverkbara riskfaktorn för stroke?
Högt BT.
[Vaskulärt] 20. En 55-årig man med insulinbeh diabetes mellitus och hypertoni insjuknar med
koordinationssvårigheter i hö sida, balansrubbning, illamående och kräkningar. Efter 4h
inkommer han till akutmottagningen. Pat har vid ankomsten till akutmottagningen uttalad ataxi
hö sida och kan inte stå på benen pga falltendens åt hö. B-glukos är 8,1 och DT-skalle visar lätta
vitsubstansförändringar supratentoriellt men i övrigt normala förhållanden. Pat läggs in på
intagningsavdelningen och efter 8h har han sjunkit I medvetandegrad. Nytt B-glukos är då 8,4.
Vid klinisk undersökning ses puls 85, BT 180/100. Pat andas mycket oregelbundet och reagerar
svagt med tendens till sträckning i armar och ben bilat vid smärtstimulering. Pupillerna är små
men kan dra ihop sig något vid belysning. Ögonmotilitetstest visar inga ögonrörelser. Babinskis
tecken ses bilat.
a. Ange sannolik skadelokalisation utifrån grov indelning (kortex eller hjärnstam). 1p
Hjärnstam.
b. Notera i punktform motiv till ditt ställningstagande i fråga a. 2p
 Koordinationsrubbning, balansrubbningar, ataxi, falltendens, sjunkande medvetandegrad.
 DT väs ua trots stora symtom (visualiserar bakre skallgropen dåligt jämfört med MR) talar
också mot att lesionen sitter baktill.
c. Vilken typ av vetenskaplig argumentation bygger ditt ställningstagande på? Motivera varför.
Evidensbaserad medicin. Ställningstagandet bygger på empiriska (noggrant inhämtade data om
yttervärlden) studier med logiska resonemang och en argumentation som både är kommunicerbar och
verifierbar. I de fall där det vore oetiskt eller där en klinisk situation ej går att simulera så bygger
ställningstagandet på väl beprövade erfarenheter.
[Vaskulärt] 21. 75-årig man inkommer efter att ha påträffats på morgonen i sängen med
oförmåga till tal och rörelser i extremiteter. Oregelbunden andning, varför pat intuberas. DTskalle visar inget säkert patologiskt. Du får som jourhavande på IVA-avd direktiv av överläkare
att utföra hjärndödsdiagnostik. Du finner vid neurologisk undersökning att pat följer med
blicken då föremål rörs vertikalt. I övrigt ingen säker respons vid smärtstimulering i
extremiteter. Kranialnervsreflexer utslagna.
a) Vad kallas tillståndet?
Locked-in syndrome.
b) Nivådiagnos och förslag på etiologi?
Ventral pontinskada (bilateral ventral pons) pga basilaristrombos. Alla supranukleära förbindelser med
spinalnerver och nedre kranialnerver är avbrutna, men pat är vaken och medveten om omgivningen.
All volontär motorik utom ögonmotoriken är upphävd (pga högt sittande nerver), och pat kan endast
kommunicera med blinkningar och ögonrörelser.
[Vaskulärt] 64. Beskriv skadenivå och klinik vid locked-in-syndrom.

Ventral pontin skada (pga basilaristrombos). Alla supranukleära förbindelser med spinalnerver och
nedre kranialnerver är avbrutna, men pat är vaken och medveten om omgivningen. All volontär
motorik utom ögonmotoriken är upphävd (pga högt sittande nerver), och pat kan endast kommunicera
med blinkningar och ögonrörelser.
[Vaskulärt] 31. Varför är datortomografi att föredra framför MR vid akut undersökning av pat
med stroke eller skalltrauma?
Går att få till snabbt, går fort att utföra, är fullt tillräckligt för att utesluta blödning, man kan ventilera
och övervaka pat samtidigt.
[Hydrocefalus] 6. En 52-årig man hade för 1 år sedan en subaraknoidalblödning från a cerebri
media-aneurysm, som opererades. Han är nu helt återställd. Senaste halvåret har närminnet
successivt försämrats och han har fått tilltagande gångsvårigheter.
a) Sannolik diagnos?
Normaltryckshydrocefalus.
b) Saknas något för diagnosen typiskt symtom?
Urininkontinens.
c) Utredning: I) För diagnosen: II) Med tanke på ev behandling?
I) DT (visar ventrikelvidgning).
II) Tappningstest (30-50 ml likvor tappas via LP; pat med pos tapptest har bättre effekt av shunt).
d) Behandling?
Ventrikuloperitoneal shunt (dvs subkutant katetersystem från ventrikelsystemet till peritoneum).
[Hydrocefalus] 80. En husläkare konsulterar dig angående en pat som har misstänkt
normaltryckshydrocefalus. Husläkaren berättar att pat lider av demens och dessutom är
inkontinent. Naturligtvis frågar du då, som alert kollega, efter ytterligare ett symtom, som
kunde tala för diagnosen.
a) Vilket symtom frågar du efter?
Gångataxi/gångsvårigheter.
b) Du föreslår husläkaren att noggrant penetrera pats anamnes efter åtminstone 2 tidigare
tillstånd, som kan predisponera för normaltryckshydrocefalus, nämligen:
Subaraknoidalblödning, skalltrauma, infektioner, tidigare neurokirurgiska ingrepp.
c) Efter det att pat genomgått DT-skalle, som givit stöd för diagnosen, föreslår du ytterligare 1
undersökning innan neurokirurgen får sätta kniven i pat för att anlägga en shunt.
Förhoppningsvis skall undersökningen kunna hjälpa till att förutsäga resultatet av en
shuntoperation. Vilken undersökning föreslår du?
Tappningstest: 30-50 mL likvor tappas via LP, utvärdering av symtomförändring. Pat med pos tapptest
blir bättre hjälpta av shunt.
[Hydrocefalus] 3. I den allt äldre befolkningen anses korrekt diagnostik av minnestörningar
väsentlig. Det är väsentligt att diagnostisera beh-bara orsaker till minnessvårigheterna. Betrakta
följande fallbeskrivning och svara på nedanstående fråga: En 70-årig man hade under
barnaåren hjärnhinneinfl och vårdades på epidemisjukhus. Under sitt vuxna liv har han beh för
hypertoni med kalciumblockare po. Pat har i övrigt arbetat som förman på bygge i många år
fram till pension. Han röker 10 cig/dag. Under det senaste året har pat fått tilltagande
minnessvårigheter som noterats även av anhöriga. Hustrun som medverkar vid besöket påpekar
att han blivit initiativlös och går allt vingligare när de försöker ta promenader med hunden. I
status finner du bredspårig ostadig gång, kognitiva svårigheter med nedsatt prestation på
minimentaltest.
3a. Ange sannolik diagnos som i förstahand bör övervägas vid denna sjukdomshistoria. 1p
Normaltryckshydrocefalus (ålder, nedsatt kognitiv kapacitet (demens, initiativlöshet), bredspårig
ostadig gång).
3b. Ange 1 anamnestisk uppgift som kan styrka den relevanta diagnosmisstanken i fråga a. 1p
Urininkontinens.

[Trauma] 93. 50-årig man söker i sällskap med hustru pga tilltagande huvudvärk. Hustrun
berättar att maken råkat ut för en trafikolycka för 1 månad sedan. Han slog med huvudet mot
vindrutan men var ej avsvimmad. Pat har nu blivit lätt irriterad och uppträder ”konstigt”.
a) Du misstänker i förstahand:
Kroniskt subduralhematom.
b) Undersökning som bäst bekräftar din misstanke?
DT-skalle.
c) Fortsatt handläggning?
Kontakt med neurokirurg för ev utrymning.
[Truama] 13. Ange typisk symtomatologi och lämpligt omhändertagande vid posttraumatiskt
cerebralt syndrom. 3p
Postkommotionellt (posttraumatiskt cerebralt) syndrom (PCS) är kliniska symtom som kvarstår
månader efter kraftigt skalltrauma. De vanligaste symtomen är uttalad trötthet, huvudvärk, minnesoch koncentrationssvårigheter. Informera pat om detta!
[Trauma] 12. En 21-årig man inkommer till akutmottagningen där du tjänstgör som jourläkare.
Enligt uppgift har han varit förare av bil som voltat i hög hastighet. En medpassagerare
påträffades död i bilen. Pat var vid medvetande när ambulansmännen kom och pat hängde upp
och ner i bilbältet. Vid påträffandet noterades blödande sårskador i vä tinningregion. Pat
kräktes och klagade över smärtor i nacke. Vid pats ankomst till dig (som kirurgjour) på akuten
noterar du att han är vaken men smärtpåverkad. Cirkulatoriskt stabil och spontanandas ua. Pat
har kraftnedsättning i hö arm och hand och kan inte lyfta hö arm från underlaget. Även kraften
i hö ben verkar vara nedsatt. Ange 2 allvarliga skador som måste misstänkas. 2p
Frontotemporal skada. Skallfraktur, contusio cerebri, epiduralhematom, subduralhematom, traumatisk
intracerebral blödning, traumatisk subaraknoidalblödning, ökat ICP (huvudvärk, kräkning, hemipares,
nackvärk).
[Trauma] 14. En kvinnlig 38-årig präst har sedan 2 månader, efter ett mindre skalltrauma då
hon slog huvudet i den låga dörrkarmen intill sakristian, haft besvär i form av tryckande
huvudvärk, ökad irritabilitet och svårigheter att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Pat
beskriver också att hon känner sig ”yr och ostadig”. DT-skalle är normal. Ange sannolik
diagnos. 1p
Posttraumatisk huvudvärk. DT är ua, talar starkt emot ett subduralhematom. Symtom: Huvudvärken
har ofta samma symtombild som spänningshuvudvärk + yrsel, trötthet och illamående.
Akut posttraumatisk huvudvärk uppkommer <14d efter traumat och försvinner <2 månader.
Kronisk posttraumatisk huvudvärk uppvisar kvarstående symtom efter 2 månader.
[Trauma] 37. Nämn de viktigaste övervakningsparametrarna vid skalltrauma. Hur förändras de
vid ökad intrakraniellt tryck? [x2]
BT (stiger kompensatoriskt om högt ICP), puls (sjunker paradoxalt nog), GCS (sjunker), NIHSS
(ökar).
[Trauma] 13. Nämn 1 viktigt ”falskt lokaliserande symtom” som följd av intrakraniell
tryckstegring.
Abducenspares (t.ex. vid hjärntumör  ökat ICP; nerven är utsatt vid tryckstegring generellt pga dess
långa intrakraniella förlopp).
[Koma] 7. Som jourhavande på akutmottagningen ställs du ofta inför medvetandesänkta
patienter. Akut omhändertagande är givetvis viktigt. Ange 3 symtom och statusfynd som kan
vara vägledande för att differentiera strukturell respektive metabolisk/toxisk genes till
medvetandesänkning. 3p
Strukturellt: Fokalitet, komplett funktionsnedsättning i anatomiskt definierbart område, asymmetrisk
bild, kranialnervspåverkan, gradvis försämring enl RLS/GCS, patologiskt andningsmönster (CheyneStokes), blodgas ej förenlig med metabol acidos.

Metabolt/intox: Förändrat andningsmönster med hyper/hypoventilation, påverkad arteriell blodgas,
multifokal/diffus neurologisk bild med symmetriska fynd, perifera neuromuskulära symtom
(myoklonier, tremor), variabla fynd med svängande förlopp, icke-fokal nystagmus med senare
oriktade ögonrörelse.
[Koma] 75. Ange 5 behandlingsbara orsaker till koma:
MIDAS-HUSK: Meningit/sepsis, intox, diabetes, andningsinsuff, subarak/subduralblödning,
herpesencefalit, uremi, status epilepticus, Korsakoff.
[Koma] 21. 75-årig man inkommer efter att ha påträffats på morgonen i sängen med oförmåga
till tal och rörelser i extremiteter. Oregelbunden andning, varför pat intuberas. DT-skalle visar
inget säkert patologiskt. Du får som jourhavande på IVA-avd direktiv av överläkare att utföra
hjärndödsdiagnostik.
a) Vilka krav gäller före påbörjande av sådan undersökning?
 Orsaken till hjärnskadan måste vara känd.
 Förgiftning och pot reversibla orsaker måste vara uteslutna.
 Ej nedkylning.
 2 kliniska us föregår 1 ev angiografi.
 Specialistkompetent läkare.
Du finner vid neurologisk undersökning att pat följer med blicken då föremål rörs vertikalt. I
övrigt ingen säker respons vid smärtstimulering i extremiteter. Kranialnervsreflexer utslagna.
b) Är detta förenligt med hjärndöd? Ja? Nej?
Nej. Förenligt med hjärndöd är: Ej palpabel puls, ej hörbara hjärtljud, ej spontanandning, ljusstela
(vida) pupiller.
[Rehab] 11. 35-årig man med känt högt BT och höga blodfetter. Röker ej, dricker alkohol på
helger. Insjuknar med plötslig medvetandesänkning och svaghet hö sida. Utredning akut med
DT av hjärnan påvisade en stor intraparenkymatös blödning centralt vä sida. Initialt GCS 9.
Överförd till neurokirurgisk klinik där intuberad och i samband med ankomst till
neurokirklinik dilaterar vä pupill. Akutopererad och hematomet utryms. Postop GCS 9-10, rör
vä sida, helt plegisk hö arm, rör lite på hö ben, afasi. Har under intensivvårdsperioden
nasogastrisksond. Efter ca 3v vård på neurokirklinik överförs pat till rehabmedicinsk
slutenvård. Pat är då fullt vaken, har afasi, central facialispares hö, hö-sidig hemipares, stegrade
reflexer hö sida och pos Babinski, använder rullstol.
a. Ge exempel på 4 medicinska kompl som kan uppstå under tidig rehabfas? 2p
Ep, smärta, obstipation, inf, trombos, malnutrition, oro/aggression/depression, hydrocefalus, spasticitet.
Efter 1,5 månader ökar tonus i ffa armen men även i höger ben.
b. Beskriv statusfynd vid rigiditet. 1p
Ökat motstånd vid passiva rörelser; opåverkad av rörelsens hastighet. Ökar vid kontralateral aktivering
(repetitiv rörelse i kontralateral arm). Blyrör, ibland kugghjulsfenom.
c. Beskriv statusfynd vid spasticitet. 1p
Anamnestiskt/observation av ofrivilliga ryckningar och spänningar i förlamad muskulatur. Bekräftas
som ett motstånd mot passiva rörelser och som en palpatoriskt noterbar stelhet i afficierad muskulatur.
Inskränkningar i rörelseomfånget pga komplicerande kontrakturer. Utlösande av hastighetsberoende
fällknivsfenomen.
d. Ange 2 beh-alternativ vid beh-krävande spasticitet. 1p
Botulinumtoxin (lokal spasticitet), Baklofen (generell spasticitet).
Vid rond efter ca 1v slutenvårdsrehab påtalar en SSK att pat hostar när han äter, det tar
orimligt lång tid för pat att äta en hel måltid och SSK är oroad över att pat inte får i sig
tillräckligt med kalorier.
e. Vilken blir din primära åtgärd? 1p
PEG. Men även pröva näringsdrycker, konsistensanpassade måltider, äthjälpmedel, parenteral
nutrition.
Efter en tids slutenvårdsrehab ska pat skrivas ut. Pat förflyttar sig mha bock kortare sträckor
och med rullstol längre sträckor. Tar till sig instruktioner bra. Har en begränsad uthållighet.

Pat hittar bra och kan passa tider. Pat har påtagligt svårt med abstrakta saker, men klarar det
som är konkret och praktiskt väl. Använder kroppsspråket vilket uppfattas som relativt lätt att
förstå när man känner pat. Vid utskrivningssamtalet framkommer tydligt att pat inte vill ta
några läkemedel i fortsättningen. Han hade även innan insjuknandet i hjärnblödning gjort valet
att inte ta läkemedel. Han vill nu ej ha beh för sitt höga BT.
f. Ge etiska argument för att behandla pats BT mot hans vilja. 1p
3 rangordnade etiska principer för prioritering: Människovärdesprincipen (alla fria, lika värda),
behovs- och solidaritetsprincipen (resurser där behovet är som störst), kostnadseffektivitetsprincipen
(rimlig relation mellan kostnader vid val mellan olika åtgärder).
4 medicinsk-etiska principer: Den etiska diskussionen måste gå ut på att söka rangordna principerna i
det enskilda fallet.
 Autonomiprincipen: Var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv och ska respektera
andras förmåga och rätt till självbestämmande (autonomi), medbestämmande och integritet.
 Godhetsprincipen: Var och en ska sträva efter att göra gott och att göra nytta. I hälso- och
sjukvården innebär denna princip att man alltid ska sträva efter att bota pats sjd. Om det inte
går, ska man sträva efter att lindra pats besvär.
 Inte skadaprincipen: Människor har en skyldighet att inte skada varandra och att var och en
ska sträva efter att förebygga eller förhindra skada och minimera lidande.
 Rättviseprincipen: Alla personer ska behandlas lika. Hälso- och sjukvården måste beakta
respekten för människors lika värde och allas lika rätt till vård och omsorg. Resurser ska
användas på ett så rättvist sätt som möjligt.
[Öga] 2. Ange synfältsdefekt vid:
a) Retrobulbär neurit.
Centralskotom/monookulär defekt.
b) Kromofobt hypofysadenom.
Bitemporal defekt.
c) Hö-sidig temporallobstumör.
Homonym vä-sidig kvadrantdefekt – ”pie in the sky”.
[Öga] 23. Nämn 3 olika tillstånd som orsakar unilateral ptos.
Okulomotoriuspares, Horners syndrom, okulär myasteni.
[Symtom] 69.a) Vad är astereognosi?
Pat kan inte identifiera ett föremål genom att känna dess form med handen, trots att känselnedsättning
inte föreligger.
b) Nämn 2 huvudtyper av dysfasi och var lesionen brukar sitta vid dessa tillstånd:
 Motorisk (Brocas/Expressiv): Nedre, bakre delen av frontalloben.
 Sensorisk (Wernickes/ Impressiv): Temporalloben.
c) Vad är atetos?
Långsam hyperkinesi.
[Symtom] 43. a) Vad innebär kataplexi?
Plötslig och övergående (attackvis) episod av muskelsvaghet åtföljt av fullt medvetande, typiskt
triggade av känslor såsom skratt, gråt, rädsla, etc. Orsakas av en autoimmun destruktion av
neurotransmittorn hypokretin. Alternativt: Affektiv tonusförlust.
b) Vid vilken sjukdom förekommer det?
Narkolepsi (kardinalsymtom).
c) Nämn 2 andra symtom vid denna sjukdom:
Sömnparalys, hypnagoga hallucinationer.
d) Vilken undersökning ordinerar du bör göras för att bekräfta din diagnosmisstanke?
Multipelt sömnlatenstest: Individen ges under dagen fem 20 min-perioder varannan timme då den har
möjlighet att somna. Diagnosen anses bekräftad om REM-sömn inträffar tidigt i förloppet och vid 2/5
registreringstillfällen.

[US] Hur kan man kliniskt skilja på dysartri och dysfasi?
Testa kliniskt genom att be pat upprepa ord du säger eller säga namn på saker du pekar på.
Dysartri: Nedsatt rörlighet i muskler som används vid tal. Sluddrigt, otydligt, nasalt, okoordinerat tal.
Svag/hes röst. Intakt språkfunktion och kan kommunicera via skrift, läsa och förstå vad andra säger.
Dysfasi: Nedsatt förmåga att använda sig av och/eller förstå språk. Svårt finna ord/egennamn, ord byts
ut, svårt bilda korrekta satser, svårt tolka tal, svårt läsa/skriva.
Nämn 2 sjukdomar där dysartri förekommer.
GBS, ALS, vertebrobasilär TIA, MS, MG, Parkinson, lakunär infarkt, Wallenbergs syndrom.
Nämn 2 sjukdomar där dysfasi förekommer.
Stroke, virusencefalit, hjärntumör.
[US] 74. Beh med lm kan utgöra kontraindikation för lumbalpunktion. Vilket/vilka?
Waran och högdosheparin.
[US] 6. Beskriv förväntade likvorfynd vid:
6a. Multipel skleros 1p
Förekomst av oligoklonala IgG-band samt förhöjt IgG-index och lätt pleocytos.
6b. ALS 1p
Förhöjda nivåer av neurofilament (NFL).
[US] 55. Ge exempel på 2 frågeställningar där MR, trots begränsade resurser, bör vara
1:ahandsmetod vid neurologisk utredning.
Cauda equina, multipel skleros, epilepsi, spinaldural fistel.
[US] 22. Vid utredning av neurologiska symtom av skiftande slag är det väsentligt att usmetoder/labtester görs på ett adekvat och riktat sätt för att kunna styrka den kliniska
diagnosmisstanken. Betrakta följande fallbeskrivningar och ange den labundersökning (ANGE
ENDAST 1!) som säkrast kan bidra till att ge rätt diagnos och styra fortsatt handläggning.
a. 62-årig man med 2 års anamnes på domningar i fötterna. I status noterar du att han saknar
vadreflexer och har nedsatt känsel för stick, beröring och vibration upp till halva underbenen
bilateralt. 1p
MR (Diskbråck?).
b. 14-årig flicka söker med sin mamma. Mamman och skollärarna har noterat att hon kan
stanna upp mitt på dagen under några sekunder och ter sig frånvarande. Flickan minns själv
inget av dessa episoder. 1p
EEG (+ samtidig videofilmning, dvs en inneliggande neurofysiologisk undersökning).
c. En 43-årig man har utvecklat slängiga rörelser i armarna sedan några år. Han har enligt
arbetskamrater börjat te sig psykiskt avvikande på arbetsplatsen. Pat bor ensam. I status
noterar du slängiga något vridande rörelser i armar, händer och axlar som kommer helt
oregelbundet. Övrigt rutinnervstatus är normalt. Psykiskt ter han sig något avflackad och
lämnar en mycket sparsam anamnes. 1p
DT-skalle med kontrast (Hjärntumör?).
[US] 57. Hur skiljer du kliniskt mellan skada på en nervrot respektive på en perifer nerv?
Nervrot påverkar hela dermatomet/myotomet och är antingen sensoriskt eller motoriskt till bortfallet.
Perifer nerv har begränsad lokalisation med blandat sensoriskt och motoriskt bortfall.
[Neuromix] 24. Hos en pat med kraftnedsättningar är det viktigt att särskilja central eller
perifer genes. Vilken/vilka typ(er) av pares (central och/eller perifer) ses vid:
a. Polyneuropati
Perifer.
b. Amyotrofisk lateralskleros
Båda. Pareserna är uttryck för skada på både centrala och perifera motoriska neuron, medan
fascikulationer och muskelatrofi är orsakade av framhornscellskadan, dvs förlusten av nedre

motorneuron. Om den sistnämnda överväger kraftigt i en extremitet kan de centrala symtomen helt
maskeras. Oftast finner man emellertid tecken på central pares i någon extremitet i tidiga
sjukdomsskeden. Babinskis tecken saknas inte sällan och då blir spasticitet och senreflexstegring de
tydligaste tecknen på central pares.
c. Multipel skleros
Central.
d. Guillain-Barrés syndrom
Perifer.
e. Plexus brakialisskada
Perifer.
f. Meralgia paraestetika
Strikt sensorisk nerv, varför ingen typ av pares observeras.
g. Stroke i kapsula interna
Central.
[Neuromix] 9. Många neurologiska sjukdomar har karaktäristisk debutålder som kan vara till
hjälp vid diagnostik. Vanligaste debutålder, antingen yngre än 40 år eller äldre än 50 år, skall
anges på nedanstående tillstånd.
9a. Migrän 1p
Yngre än 40 åå (debut ffa under tonåren).
9b. Kryptogen trigeminusneuralgi 1p
Äldre än 50 åå (Internetmedicin gör ingen skillnad på kryptogen/idopatisk/klassisk form gentemot
symtomatisk form).
9c. Absensepilepsi 1p
Yngre än 40 åå (oftast barn).
9d. Multipel skleros 1p
Yngre än 40 åå (oftast 20-45 åå, dvs ej äldre än 50 åå).
[Neuromix] 23. Talrubbning kan vara första symtom på en rad olika vanliga och farliga
neurologiska sjukdomar. Symtomutvecklingen i tid skiljer sig beroende på vilken orsaken är.
Beskriv typisk tidsmässig symtomutveckling om en 30-årig kvinna söker för talrubbning vid
följande tillstånd.
a. Hjärntumör
Sannolikt en progressiv symtomutveckling (utan intervention).
b. Migrän
Kan framkomma innan själva migränanfallet som ett aurasymtom (”basilarismigrän”).
c. MS
Relaterat till progressen av sjd. Framkommer ofta allteftersom fler och fler motorsystem påverkas, dvs
förvärras nog allteftersom antalet skov ökar.
d. Stroke
Plötsligt, akut påkommet. Om grundpatologin är åtgärdbar kan symtomen gå i regress, men kan likväl
bli ett kvarvarande sekvele.
[Neuromix] 7. Ange mest sannolik anatomisk skadelokalisation, inkl sida i de fall där detta är
aktuellt, vid nedanstående sjukhistorier:
a. En 66-årig man söker för att han under dagen akut insjuknat med gångsvårigheter. Vid
undersökningen noterar du att pat inte är medveten om sin svaghet i vä arm och ben. Pat
uppger bara problem med att stå och gå. Babinskis tecken finns på vä sida. Pga paresbetingade
svårigheter kan pat inte utföra koordinationstester. 2p
A cerebri media höger (icke-dominant hjärnhalva  neglekt, kontralateral hemipares + Babinski).
b. En 58-årig man har insjuknat senaste dagarna med svårigheter att röra vä arm och ben. I
undersökningen noterar du ataxi vä arm och ben. Nedsatta alternerande rörelser och nedsatt
fingerspel vä. Rutinnervstatus i övrigt normalt. 2p
Cerebellär lesion på vä sida.

c. En 26-årig kvinna som insjuknat för några dagar sedan med gångsvårigheter. I
rutinnervstatus finner du normala högre cerebrala funktioner och normala fynd i
kranialnervstatus. Övre extremiteter ua avseende sensorik och motorik. Känseln för stick och
vibration är nedsatt nedom navelplanet, Babinskis tecken ses bilat. Lätt parapares. 2p
Ryggmärgskompression, sannolikt pga diskbråck. Nivå: Th8-9.
[Neuromix] 6. Ange förväntad skadenivå/lokalisation som bäst motsvarar följande
fallbeskrivningar.
6a. 79-årig kvinna som insjuknat akut med yrsel och balanssvårigheter. I status finner man
felpekning vä hand, falltendens åt vä vid Romberg. Reflexerna är symmetriska. Babinskis
tecken saknas och sensorik är normal. 1p
Cerebellum vä (ipsilaterala symtom).
6b. 68-årig man söker pga gångsvårigheter. Han går lätt framåtböjd med hasande steg och
saknar medrörelser i armarna. Reflexerna är symmetriska och normala. Blinkningsfrekvensen
förefaller nedsatt och sensoriken är normal. 1p
Basala ganglierna (Parkinson).
6c. En 65-årig man söker pga gångsvårigheter som debuterade för några dagar sedan. Han har
nedsatt känsel från midjan och nedåt för samtliga kvaliteter. Pat har inte kunnat kasta vatten på
flera timmar. Babinskis tecken finns bilateralt. 1p
S2-S4 (Cauda equinasyndrom).
[Neuromix] 25. Ange mest sannolik diagnos till nedanstående sjukhistorier:
a. En 61-årig kvinna har sedan 3 år fått mer och mer domningar i fötter och nedre extremiteter
som gör att hon söker pga detta. I status noterar du känselnedsättning för samtliga modaliteter I
nedre extremiteter, mest uttalat distalt i tår och fötter, mindre uttalat proximalt. Liknande
känselnedsättning finns i övriga extremiteter. Vadreflexer saknas och övriga reflexer är
svårutlösta. Babinskis tecken saknas bilat. Lätt felpekning vid häl-knä.
Polyneuropati (B12-brist).
b. En 70-årig man har de senaste 3 månaderna fått svårt att tugga och svälja mat. Öronläkare
har inte kunnat hitta någon ÖNH-sjukdom som förklarar besvären. Pat rapporterar svårigheter
att tugga kött varför han ovilligt gått över till att äta mest soppa, men har då tendens att sätta I
halsen. Du noterar att pats tal är grötigt, grumligt och sluddrigt när han utförligt berättar om
besvären. Pat har svårigheter att i liggande lyfta upp huvudet från underlaget. Tungan har
normalt utseende och form. God kraft i övre och nedre extremiteter. 1p
Myastenia gravis. ”Sväljning och tuggning kan drabbas, och i svåra fall kan sondmatning behövas.
Vid uttröttning av talet blir detta nasalt pga gominsufficiens eller kanske sluddrigt till följd av svaghet
i tunga och läppar. Vid uttalad svaghet i nacken får pat problem med att hålla upp huvudet, vid
uttröttbarhet i skuldergördelmuskulaturen blir det svårt att arbeta med armarna ovanför huvudet”.
Tänker att normala tungan är för att få tankarna bort från ALS. Sista meningen ger också mer
myasteniaintryck, då pat har god kraft men problemet är att pat blir trött snabbt.
c. En 75-årig kvinna med stroke för 1 år sedan med övergående svaghet i hö sida. Hjärtinfarkt
för 3 år sedan. Pat har senaste året bott i serviceboende pga kvarstående svårigheter att klara
sig hemma efter strokeinsjuknandet, hon har varit snubblig och trillat vid flera tillfällen.
Senaste veckorna har pat tett sig mer oklar och lätt desorienterad. Enligt dottern är mamma
inte sig lik utan ”trögare”. Dottern tycker också att mamman går ostadigare än för 2v sedan.
Kroniskt subduralhematom (fallanamnes + personlighetsförändring).

|||||||||||||||||||||||||||||||||||-ÖGON-|||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------1. Kursmål----------------------------------------------------Rött öga: Hordeolum, hyposfagma, konjunktivit, blefarit, akut glaukom, episklerit, iridocyklit, keratit,
kontaktlinsproblem, sklerit, Herpes Zoster oftalmikus
Synnedsättning/synstörning:
 Hastig synnedsättning: Akut glaukom, amotio, endoftalmit, glaskroppsblödning, ischemisk
optikusneuropati, makulablödning/ödem, optikusneurit, retinal vaskulär katastrof, stroke, bakre uveit
 Långsam synnedsättning: Katarakt, kroniskt glaukom, refraktionsfel/presbyopi, synbanekompression,
åldersrelaterad makuladegeneration, ärftliga retinala degenerationer
 Diplopi: Diffdiagnoser vid monokulär diplopi, tropi/fori, ögonmuskelpares, internukleär oftalmoplegi
 Synfenomen: Migrän, glaskroppsavlossning/degeneration/blödning
Huvudvärk: Migrän, spänningshuvudvärk, astenopi, Hortons huvudvärk
Skelning/barnoftalmologi: ”Vit pupill”, amblyopi, refraktionsfel, tropi/fori, prematuritetskomplikationer
Ögonengagemang vid annan sjd: Jättecellsarterit, diabetes, förhöjt intrakraniellt tryck, arteriell hypertension,
hypofystumör, autoimmuna sjd, HIV/AIDS
Trauma: ”Svetsblänk”, korneal erosion, ytlig främmande kropp, kemisk skada, ögonlockshematom,
blowoutfraktur, bulbkontusion, penetration/perforation, sårskada i ögonlock/tårvägar
Tårflödesstörning: ”Torrt öga”, tårflöde hos äldre – benign epifora, dakryocystit, ektropion/entropion,
keratokonjunktivitis sicca, tårvägsstenos
Läkemedel: Allergiska reaktioner, lm med ögonbiverkningar, ögonlm med systembiverkningar, alkoholskador
Ändrat utseende: Anisokori, facialispares, lägesförändring av bulb, ptos, vidgad rima

----------------------------------------------------2. Minilexikon----------------------------------------------------
















Abberation förändring i brytningsförhållanden pga optiska defekter i linsmaterial etc, vanligen sfärisk a. och kromatisk a.
Ablatio avlossning, används i betydelsen näthinneavlossning
Ackommodation ögats inställningsförmåga för seende på nära avstånd
Afaki ögat saknar lins
ALT Argonlasertrabekuloplastik, trycksänkande behandling vid glaukom
Alexi oförmåga att kunna läsa skrift trots bibehållen synförmåga
Alienation borttagande av främmande kropp
Amauros blindhet
Amaurosis fugax tillfällig blindhet eller synfältsbortfall pga cirkulationsrubbning
Amblyopi svagsynthet utan organisk orsak dvs utan ögonförändringar
Ametropi brytningsfel utan närmare beskrivning
Amotio samma som ablatio, näthinneavslossning
Aniridi medfödd frånvaro av regnbågshinnan
Aniseikoni olika uppfattning av ett föremåls storlek vid jämförelse mellan de båda ögonen
Anisokori olika stora pupiller
Anisometropi olika refraktion mellan höger och vänster öga







































































Anopsi funktionell blindhet t.ex. vid skelning
Applanation avplaning, tillplattning
A-scan ultraljudsundersökning med en endimensionell bild
Astenopi ögontrötthet ex vid ametropi eller nedsatt ackommodation
Autorefraktor instrument för automatisk belastning av refraktion
Bagoliniglas glasögon med sneda strieringar för att mäta samsynen
Berlins ödem svullnad av näthinnan efter yttre våld
Bifokala glas dubbelslipade glas, vanligen en övre del för avståndsseende och en nedre för nära avstånd
Bjerrumskotom bortfall i synfältet som har formen av en komet och som utgår från blinda fläcken
Blefarit inflammation i ögonlocksränderna
Blefarospasm kramp i ögonlocken ofta i samband med trauma
Blefarokalasis förslappning av ögonlockshud så att den hänger ned över ögonlockskanten
Blow-out-fraktur orbitabottenfraktur
Bowmans membran ett skikt i kornea på vilket epitelet vilar
Brillenhematom hematom kring bägge ögonen pga blödning på skallbasen som har dissekerat sig fram till huden
BUT Break Up Time, mått på tårfilmens kvalitet
Cerclage kir metod för reponera en amotio mha ett silikonband som läggs under de yttre ögonmusklernas fästen runt ögat
Chalazion kronisk inflammation i en talgkörtel i ögonlocket, resttillstånd efter vagel
Chemos svullnad utan rodnad av bindhinnan
Kornea guttata dystrofi av korneas endotelceller
Covertest ”täckprov”, undersökningsmetod för att upptäcka ev skelning
Cykloplegi förlamning av ciliarmuskeln
Cylinderglas används för korrektion av astigmatism
Dakryoadenit inflammation i tårkörteln
Dakryocystit inflammation i tårsäcken
Dendritikakeratit grenformig keratit orsakad av herpesvirus
Drusen sjukliga förändringar i form av hyalin/koloida kroppar av degenerativ typ i åderhinnan
Dyslexi läs- och skrivsvårigheter, tidig ordblindhet
Episklerit ytlig inflammation i sklera
Esofori latent inåtskelning
Esotropi manifest inåtskelning
Exfoliation flaga
Exkavation grop, urgropning (papillen)
Exotropi manifest utåtskelning
Exsudat utfällning från blodkärl
Fluoresceinangiografi kontrastundersökning av ögonbottencirkulation (blodkärl)
Fornix ficka mellan ögonlock och bulb
Fotofobi ljuskänslighet
Fotopsi syn- eller ljusfenomen utan objektiv förklaring
Fotokoagulation metod att bränna med ljus på förändringar i ögat för att erhålla ärrbildning
Fusion sammansmältning av de båda ögonens bilder till en bild, samsyn
Glaukom grön starr
Gonioskopi undersökning av ögats kammarvinkel
Haabs prov Spolning av tårvägarna. Positiv (+ till +++) vid passage, negativ vid hinder
Halofenomen ljusringar runt en ljuspunkt (vid korneaödem, akut glaukom)
Hemianopsi halvsidigt bortfall av synfältet
Hordeulum inflammation i ögonlockets hår- eller talgkörtel
Hyperopi översynthet
Hypertropi manifest uppåtskelning
Hypofori latent nedåtskelning
Hypopyon varbildning i främre kammaren
Hästskoruptur hästskoformat hål i retina
ICCE Intra Capsular Cataract Extraction
ICL Intraocular contact lens – kirurgisk åtgärd där man placerar tunn lins på främre ytan av ordinaie linsen för korrigera hög näreller översynthet
Incipient = begynnande - används oftast i termen incipient katarakt
Incykloduktion Inåtrotation av ögat dvs ögats övre del roterar inåt
Indirekt oftalmoskopi Undersökning av ögonbotten mha en +12D-lins. Ger omvänd bild av ögonbotten. Jfr direkt oftalmoskopi
IOL Intra Ocular Lins
IOP Intra Ocular Pressure
Iridocyklit inflammation av iris och corpus ciliare
Kammarvinkel vinkeln mellan regnbågshinnan och hornhinnan
Katarakt grå starr
Keratit inflammation i hornhinnan
Keratoconus konformig hornhinna
Keratoplastik hornhinnetransplantation
Kolobom medfödd defekt slutning av ögongloben i tidigt fosterstadium, ger upphov till defekt som kan omfatta bara papillen,
delar av ögonbotten eller ända fram till iris och lins
Koroidea åderhinnan
Kornea hornhinnan
Laceratio bulbi sönderslitning av ögonbulben


















































Lagoftalmus ofullständig slutning av ögonspringan, haröga
Lamina cibrosa tunnaste delen av sklera vid synnervsinträdet
Limbus gränsen mellan hornhinna och bindehinna (eller sklera)
Ljusväg äggviteutfällning eller fritt svävande celler i kammarvattnet i främre ögonkammaren som ses vid belysning med tunt
strålknippe, tecken på inre retning
Makula fläck, använda som makula (lutea) i centrala ögonbotten och makula kornea
Makula kornea hornhinnefläck, vanligen ett ärr efter en gammal skada
Metamorfopsi synrubbning, bilden ses förvrängd, typiskt är att raka kanter blir ”vågiga”
Mikropsi synrubbning vid vilken föremål ter sig förminskade
Mios liten pupill
Mouches volantes flugseende, vanligen grumlingar i glaskroppen
Mydriasis vid, stor pupill
Myodesopsi se: mouches volantes
Myopi närsynthet
oa (oc amb.) oculi ambientes, förkortning i journaler för något som gäller båda ögonen
Obskuration tillfällig fördunkling av synen
Ocklusion förtäckning av ett öga vid amblyopibehandling, lappbehandling
Opacitet grumling, används för grumlingar i kornea och lins
Precipitat (ppt) beläggningar på exempelvis bakre hornhinneytan
Pterygium inväxt av bindehinna över hornhinnan
Retinit inflammation i näthinnan
Retinitis pigmentosa pigmentdegeneration av näthinnan. Ger defekt mörkerseende och kikarsyn
S = synskärpa, kan inbland förkortas V = visus
SC Syncentral
sc Sine correctio, utan korrektion anges vid synskärpebestämningar
SF Synfält
SH Synskärpa höger öga
Skotom synfältsdefekt, används vanligen för mindre defekter
SLO Scanning laser ophthalmoscope, en form av detaljerad avbildning av näthinnan
SST Sahlgren saturation test – en färgsinnestest som bygger på sortering av färger
Stph Stenopeiskt hål
SV Synskärpa vänster öga
Symblefaron sammanväxtning mellan bulbens och ögonlockets konj
Tarsorafi suturering av kanten på övre och nedre ögonlocket partiellt eller helt för att minska ögonspringan ex vid lagophthalmos
eller hornhinneförändringar av annat slag som kräver täckning av kornea
Trabekulektomi operativ urskärning av trabekelverket för att åstadkomma trycksänkning vid glaukom
Trichiasis felväxta cilier (ögonfransar) som leder till att cilierna skaver på kornea med kornealdefekt som följd.
TVH Tvångshuvudhållning, exvis. vid skelning eller nystagmus
V = visus, kan ibland förkortas S = synskärpa
VEP Visual Evoked Potentials, är ett slags EEG över syncortex
Vertometer instrument för avläsning av glasögonstyrka
VisTech metoden kontrastmätningsmetod
Visuell anosognosi = Antons syndrom, omedvetenhet om sin egen blindhet, oftast vid occipitallobsskador
Visus synskärpa
Visuskop Oftalmoskop med fixationsmärke för att undersöka om patienten har en central fixation
Vitrektomi glaskroppskirurgi
Vitrit inflammation i glaskroppen
V-syndrom Skelningstillstånd där skelvinkeln minskar vid blick nedår och ökar vid blick uppåt
Ögondarr = nystagmus
Översynthet = hyperopi

----------------------------------------------3. Oftalmologisk primer---------------------------------------------Oftalmologi: Läran om ögats fysiologi och patologi. Oftalmiatrik: Läran om ögonläkekonst.
Oftalmolog: Ögonläkare. Ortoptist: Specialistutb i barnögon och skelning.
Synsvaghet och blindhet i världen: >160 miljoner synskadade, av dem är 120 miljoner synsvaga, 40
miljoner blinda (1,5 milj barn).
 Hornhinnegrumling: Mässling, vitA-brist, trakom
 Katarakt: Rubella, hereditet, trauma
 Ögonmissbildningar
 Infektioner
Prognos: 90 miljoner blinda 2020! Ökad livslängd  mer blindhet. Katarakt, makuladegeneration,
glaukom, diabetes. Ytterligare 150 miljoner har synnedsättning pga okorrigerade brytningsfel.
Förutom i de mest utvecklade länderna är katarakt (grumling i ögats lins) vanligaste orsaken till
blindhet i världen. 50% av all synsvaghet beror på katarakt, 80% av pat med katarakt dör innan beh.
Kataraktkir är den mest kostnadseffektiva beh som kan utföras i utvecklingsländerna. 75% av all

blindhet kan undvikas genom prevention/beh. Inf som orsak till blindhet minskar i världen som ett
resultat av folkhälsoarbete.
Brist på oftalmologer: Sve: 1/15.000 (600 oftalmologer), Indien: 1/100.000, Afrika: 1/ 1.000.000
Hur mäter vi syn? Synskärpa – visus, kontrastseende, synfält, färgseende, binokulärseende,
bländningskänslighet, mörkeradaptation, metamorfopsi, refraktion.
Synskärpa: Den minsta synvinkel som tillåter ögat att skilja två punkter. I Sve anger vi synskärpan
med decimal, visus tex 1.0. Utomlands ofta som bråk 20/20 eller 6/6. Synskärpa 1.0 motsvarar
synvinkeln 1´ (bågminut) = 1/60 grad. Ögonen står aldrig stilla för att vi skall kunna se bra!
ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study): Syntavla med optotyper. Ger mått på
upplösningsförmågan. Anpassas efter avståndet. Används för vuxna. Optotyperna lika svåra.
Förändringen lika på alla nivåer.
Perimetri/synfältstestning: Detekterar skador i synbanan. HFA (Humphrey field analyser) är
vanligaste synfältsundersökningen idag.
Refraktion och brytningsfel: Ögats optiska styrka. Mäts oftast samtidigt som visus.
Subjektivt enl Donders: Avstånd, nära – läsavstånd.
 Emmetropi: Normalsynthet. Parallella ljusstrålar bryts samman på retinas plan i
ackommodationsvila.
 Hyperopi: Långsynthet (översynthet). Parallella ljusstrålar bryts samman bakom retinas plan i
ackommodationsvila. Beh: Konvex lins. Kompl:
o Astenopi: ”Ögontrötthet”
o Strabism: Esotropi, inåtskelning
o Amblyopi: ”Synsvaghet”
o Akut glaukom
 Myopi: Närsynthet. Parallella ljusstrålar bryts samman framför retinas plan i
ackommodationsvila. Vanligare med kraftiga myopier. Myopia gravis:
Ögonbottenförändringar. Beh: Konkav lins. Kompl:
o Retinal ruptur
o Retinal avlossning
 Astigmatism: Ljusstrålar bryts samman i olika plan framför retina. Beh: Cylindrisk/torisk lins.
 Ackommodation och presbyopi (ålderssynthet): Ackommodationens förändring med ålder.
Ålder
8 år
20 år
40 år
50 år
65 år

Ackommodationsförmåga
14 D
11 D
6D
2.5 D
1D

Närpunkt
7 cm
9 cm
17 cm
40 cm
100 cm

Oftalmologisk anamnes: Aktuella besvär:
Synnedsättning/synstörning:
 Försämrad synskärpa (central syn)
 Skugga/”fluga” i synfältet
 Bildförvrängning (metamorfopsi)
 Diplopi (dubbelseende)
 Fotopsi (ljusblixtar i ögat utan ljusstimulus)
 Fotofobi (ljuskänslighet (ofta korneaskada, katarakt, makulasjukdom))
 Bländning (ofta korneaskada, korneaödem, katarakt)
Obehagskänsla och smärta:
 Främmande-kroppkänsla/smärta: Grus, metallgrad/solsken, snöblindhet/svetsblänk (UV-ljus)
 Ciliär smärta (irit, akut glaukom, etc; ”som huvudvärk i ögat”)
 Huvudvärk
 Astenopi (”ögontrötthet”)
Sekretion från ögat:
 Tårflöde (epifora)
 Sicca (torrt öga)

 Pus, mukus
Ändrat utseende:
 Ptos (hängande ögonlock)
 Proptos/exoftalmos
 Enoftalmos
 Förlorade cilier, krustor i cilier
 Knuta i ögonlocket (vagel)
 Skelning
 Rött öga
 Anisokori (olikstora pupiller)
Tidigare ögonbesvär:
 Glasögon/lapp som barn? (amblyopi)
 Tidigare glasögon/kontaktlinser?
 Användning av ögondroppar?
 Tidigare ögonkirurgi? Laserkirurgi?
 Tidigare ögontrauma?
Ögonmedicinering: Ögondroppar går direkt ut i systemkretsloppet.
Systemisk medicinering: Flera systemiska lm har ögonbiverkningar: kortison (katarakt), psykofarmaka
(ackommodationspåverkan).
Övrig medicinsk anamnes: Många ögonsjd är manifestationer av systemsjd: RA (irit), DM (retinala
blödningar).
Allergi: Lm-överkänslighet? Hösnuva? Atopi? Rinit? Astma? Urticaria? Dermatit?
Social anamnes och hereditet: Yrkeskrav? Pilot, elektriker, sjöbefäl, etc. Många ögonsjd har hereditet
(glaukom, skelning).
--------------------------------------------------4. Ögats anatomi----------------------------------------------------

Ögats kärlförsörjning: A oftalmika (a centralis retinae, aa ciliares, a lakrimalis, a supraorbitalis, a
infraorbitalis).
Yttre ögonmuskler: M rektus sup (nIII), m rektus inf (nIII), m rektus med (nIII), m rektus lat (nVI),
m obliqus sup (nIV), m obliqus inf (nIII).

Ögonlock (palpebra): Hud på utsidan, genomskinlig bindehinna på insidan (konjunktiva). Övre/undre
tarsalplatta. M orbikularis okuli, cilier (ögonfransar), blinkning (reflex, jämnar ut tårfilm).
 Höjning av ögonlocket: M levator palpebra (rak muskel), n okulomotorius (nIII).
 M tarsalis: Sympatikusinnerverad, ptos.

Konjunktiva (bindehinna): Slemhinna på ögonlockets insida och på synliga delar av senhinnan
(ögonvitan). Löst an mot bulben. C palpebrae, c fornices, c bulbi. Innervation: n trigeminus (nV).
Limbus.
Kornea (hornhinna): Första ljuspassage (f u tårfilmen), inga blodkärl, försörjs via
tårvätska/kammarvatten, nV:1 (oftalmikus).
 Epitellagret: Täcklager (epitel) av celler som hela tiden omsätts.
 Bowmans membran: Epitelets basalmembran.
 Stromat: 90% av tjockleken.
 Descemets membran: Endotelets basalmembran.
 Endotellager: Pumpar vätska från stroma till främre ögonkammaren.
Sklera (senhinna): Hjälper till att hålla ögats form och förhindrar oönskad ljusgenomträngning.
Utseendemässigt är senhinnan normalt vit, tjockast kring synnerven och tunnast vid muskelfästena och
lamina cribrosa.
Iris (regnbågshinna): M sfinkter pupillae (parasymp nIII), m dilator pupillae (symp via plexus
karotikus), melanocyter (melanin).
Korpus ciliare (ciliarkroppen): Upphängningsanordning för linsen via zonula Zinni.
Ackommodation, kammarvätskeprod. Ringformad. NIII (parasymp).
Koroidea (åderhinna): Vaskulärt lager. Ligger mellan retina och sklera. Tjockast längst extrema
bakre delen av ögat (vid 0,2 mm), medan det i de perifera områdena smalnar av till 0,1 mm.
Åderhinnan ger syre och näring till de yttre skikten av retina.

Linsen: Linsen är upphängd i en fördjupning av glaskroppens främre del. Den är innesluten i en
elastisk kapsel som fäster med linstrådar vid strålkroppen. Linsfibrerna, som ligger lager på lager, är
långa utlöpare som bildas från epitelcellerna. Ljuset träffar linsen genom pupillen, en öppning i iris.
Pupillen är svart därför att det är mörkt inne i ögat. Iris innehåller muskler som reglerar pupillens
storlek.
Tårvägar: Pumpmekanism, klaffar (enkelriktad transport).
Tårfilmen:
 Fettskikt: Hindrar avdunstning, stabiliserar tårfilmen. Zeiss och Molls körtlar.
 Vattenskikt: Befuktning, antibakteriella egenskaper, nutrition, optik.
 Slemskikt, mucin: Håller fast tårfilmen. Wolfring.

Att se skarpt:
 Ackommodation: Avslappning av ciliartrådarna, linsens kurvatur ökar. Lika på båda ögonen,
kopplad till konvergens, avtar med åldern (presbyopi).
 Ackommodationsvila: Kornea 42D, lins 20D.
Pupillen:
 Mios (sammandragning): M sfinkter pupillae, n okulomotorius (parasymp). Ljusreaktion,
ackommodation.
 Mydriasis (vidgning): M dilator pupillae, sympatikusinnervation. Sker vid: ”Mörkerreaktion”,
sympatikuspåverkan av lm, ”fight or flight”.
Trabekelverket: Täcker den cirkulärt löpande Schlemms kanal. Små öppningar mot Schlemms kanal
(endotelklätt hålrum). Avflöde kammarvätska.
Kammarvätska: Bildas i korpus ciliare. Försörjs av lins och kornea. Optiskt medium. Upprätthålla
intraokulära trycket. Kammarvätskecirkulationen: A oftalmika, korpus ciliare, bakre kammaren,
pupillen, främre kammaren, trabekelverket, Schlemms kanal, vensystemet.
Retina (näthinna): Tappar och stavar fördelas inte lika på näthinnan. Bakom linsens centrum i gula
fläcken är det tätt med tappar men inga stavar. Här är också synskärpan som störst. På det ställe där
synnerven löper ut finns varken tappar eller stavar. Området kallas därför blinda fläcken.
 Stavar: Hela retina (125 miljoner), låg upplösning, ingen färg, mest känsliga vid låg belysning
(skotopiskt seende).
 Tappar: Tät ansamling kring centrala retina (fovea: 7 miljoner), hög upplösning, färg, kräver
mer ljus (fotopiskt seende).
Skarpt seende inom en mycket liten del av synfältet (1 grad).
Processning i retinala ganglieceller: On-center/off-surroundceller, off-center/on-surroundceller.
Sekundära visuella cortex analyserar: Färg, form, rörelse, djup.
Prosopagnosi: Ansiktsblindhet.

---------------------------------5. Normal synutveckling och barnoftalmologi-------------------------------Normal synutv: Omognad i retina, synbanan och syncortex vid födseln. Apoptos och banoptimering.
Synutv pågår fram till 8-10åå (plastisk period). Synutv möjlig påverka under plastisk period. Normal
synutv kräver synträning med skarpa bilder och att båda ögonen tränas likvärdigt.
Synutveckling i CNS – vad sker? Proliferation av synceller. Tillväxt av synceller. Axontillväxt.
Etablering av synapser. Apoptos – programmerad celldöd. Mest <3 mån ålder.
 0-1 månad: Känner igen mammas ansikte. Låg synskärpa <0.05 med fokus på 30 cm  Ingen
ackommodation. Färgseende för rött, gult och grönt utv först. Diskonjugerade ögonrörelser

vanligt (skelning)  Vrider ofta på både ögon och huvud vid blickrörelser. Små pupiller.
Liten ögondiameter (16-17 mm). Låg ljuskänslighet – 1/50 av den vuxnes.
 2-3 månader: Synskärpa 0.2. Förmåga att se och följa rörliga föremål. Börjar gripa efter
synliga föremål. Börjar interagera visuellt med omgivningen. Börjar röra på ögonen istället för
huvudet vid blickförflyttningar. Ljuskänsligheten förbättrad 1/10 av den vuxnes.
 3-6 månader: Synskärpa 0.65  Tittar på sina egna händer. Färgseendet färdigutv. Ögonen
rättställda – ingen skelning. Bra förmåga att med blicken följa objekt. Öga-handkoordination
börjar fungera.
 8-10 månader: Plocka upp små objekt (russin, etc). Anpassar greppet till föremålets storlek.
Intresserad av bilder. Kan börja uppfatta 3D-bilder.
 12 månader: Synskärpan 0.8  Mer intresserad av att titta ut genom fönster, gillar ”tittutlekar”. Ögondiametern 20-21 mm (vuxen 23-24).
Hur mäter vi synskärpa på barn? HVOT-, LH-tavla, PL (preferential looking), ”russin och strössel”.
Skreening: BB – röd reflex, BVC fortlöpande, BVC 4-årskontroll, BVC 6-årskontroll, skolan.
Amblyopi: ”Lazy eye”. Ett öga med otillräcklig träning under plastisk period. Vanligaste orsaken till
ensidig synnedsättning hos barn  Prevalens i världen 4%, i Sve <1%. Ensidig amblyopi vanligare.
Stor socioekonomisk betydelse. Incidensen av blindhet pga skada på det bästa ögat är dubbelt så hög
hos personer med amblyopi som i en normalbefolkning.
Orsaker:
 Unilateral: Refraktionsfel – anisometropi. Skelning, spec konstant inåtskelning. Optiska
hinder (katarakt, ptos).
 Bilateral: Stora refraktionsfel, optiska hinder.
Klinik:
 Nedsatt synskärpa på ett/bägge ögonen
 Nedsatt kontrastseende
 Bättre synskärpa vid skotopiskt seende
 Crowding: Bättre visus med enstaka symboler än på rad. Svårighet detektera detaljer i ”rik”
omgivning.
Testning:
 Små barn:
o Förtäckning av ena ögat leder till protest – vanligen djup amblyopi på andra ögat
o Lång-kort – god visus i bägge ögonen krävs
 Större barn:
o Visustestning monokulärt på tavla
o Crowdingkvot: Visus på rad/visus enstaka
o Kontrastkänslighetstestning
Beh: Beroende av: Ålder vid upptäckt, compliance. Kostnadseffektivt! Bra resultat, få biv, låg kostnad.
 Träning av amblyopt öga: Glaskorrektion. Ocklusionsbeh (penalisation) – OBS! Ocklusion
kan inducera amblyopi i friskt öga. Ta bort optiskt hinder (katarakt, etc).
Refraktionsutv: Ofta hyperopi och astigmatism vid födelsen.
Emmetropisering: Feed-backsystem som påverkas av hur synen används.
Prematur
Fullgånget
Vuxen

Axellängd
15 mm
16-17 mm
23-24 mm

Korneas brytkraft
54 D
51 D
45 D (1åå)

Linsens brytkraft
45 D
35 D
18 D

Glasögon till barn: Ögonläk ordinerar glasögon till barn <8åå. Ögondroppar för ackommodationsförlamning. Skiaskopi (retinoskopi): Mätning av ögats brytkraft. Autorefraktor.
Emmetropisering – när det inte fungerar: En defekt emmetropisering ses vid:
 Prematura barn med ROP – ofta myopi
 Retinala dystrofier, CSNB, RP – ofta myopi
 Barn med Downs syndrom – ofta hyperopi
Skelning: Synaxlarna ej samma riktning. Defekt fusionsmekanism. Typer:

 Komitant: Samma vinkel oberoende av blickriktning.
 Inkomitant: Olika vinkel beroende på blickriktning.
Ger upphov till diplopi: Vuxna: Störande diplopi. Barn: Oftast suppression.
Det lilla barnet som skelar:
 <3 mån: Vanligen okoordinerade ögonrörelser – ibland skelning.
 >6 mån: Stabil rättställning.
Remittera: OBS! Tvångshuvudhållning kan vara tecken på skelning.
 Skelning hos barn >6mån
 Konstant skelning <6 mån
 Vuxen med akut skelning (diplopi)

Tropi – manifest skelning: Tropi leder till suppression hos barnet (diplopi hos den vuxne).
 Esotropi: Inåtskelning
 Exotropi: Utåtskelning
 Hypo/hypertropi: Nedåt/uppåtskelning
Diagnos:
 Hornhinnereflextest: Hirschberg.
 Covertest: Diagnostiserar manifest skelning.
Varför skelar barnet?
 Refraktionsfel: Hyperopi som ackommoderar
 Hereditärt
 Infantil nystagmus
 Konvergens dämpar vanligen nystagmus intensitet
Fori – latent skelning: Skelning som bara uppkommer när ögat inte fixerar (ögonens naturliga
viloposition).
 Exofori: Utåtskelning
 Esofori: Inåtskelning
 Hypo/hyperfori: Nedåt/uppåtskelning
Diagnos: Uncovertest: Diagnosticerar fori. Ocklusionen bryter fusionen. När ocklusionen tas bort
ställer ögat in sig och fusionen återupptas.
Beh: Amblyopibeh hos barn (glas + ocklusion) viktigast.
 Kir: Förkorta/förlänga en/flera muskler (Tidigt eller sent? Op i narkos/lokalbedövning)
 Prisma: Främst för foribeh (Bas-inprisma för närarbete)
 Botulinumtoxin: Injiceras direkt i muskel ger försvagning
ROP (Retinopathy of Prematurity): Näthinneförändringar som drabbar näthinnans blodkärl hos för
tidigt födda barn.
Risk: Låg gestationsålder <32v, låg födelsevikt, dålig viktutv, brist på tillväxtfaktorer, hög
syretillförsel, allmän sjuklighet. I Sve föds 1000 barn/år <v 32. Incidens ROP 40% (födelsevikt
<1500g).
Skreening om: Född före v32 från 4-5v ålder. Kärlnybildning i avaskulär retina. Lindriga former
läker. Svårare former kan kräva laserbeh/op.

Klinik: Dynamiskt förlopp, kan förändras på några dagar. 5 olika stadier: 1 är lindrigast och 5 är ett
ovanligt slutstadium med total näthinneavlossning och blindhet.
Beh: Laser, kryo, anti-VGF.

Dorsal ström: Var? Visuospatiala funktioner, styrning av rörelser.
Ventral ström: Vad? Perception, form, färg, objektigenkänning, ansikten.
För tidig födsel kan ge skador i de sekundära synareorna: Vanligaste synskadeorsaken hos barn.
Periventrikulär leukomalaci (PVL): Prematur födsel – vulnerabel hjärna. Dålig autoreglering av
hjärnans blodflöde. Plötslig BT-förändring. Cerebral hypoperfusion. Ischemi i periventrikulära
hjärnområden.
Vit substansdefekt: Spastisk diplegi, CVI.
Synmönstret vid CVI: Subnormal synskärpa, crowding, inskränkt synfält, normalt färgseende,
perceptuella synproblem – svårigheter att förstå vad de ser. Barn med CVI får ofta perceptuellakognitiva problem: Simultan perception, djupbedömning, orientering, igenkänning av ansikten –
prosopagnosi, rörelsebedömning. Kompenserande strategier: Känna igen mha färg, lyssna, känna,
komma ihåg.
-------------------------------------------6. Neurooftalmologi och uvea------------------------------------------Vad är neurooftalmologi? De sjd med synpåverkan där själva ögat inte är inblandat. Diagnoser av
sjd i CNS: Tidig diagnos, radiologisk us. Ögat = fönster. Följa en viss CNS-sjd, ex monitorerar ICP
med papillstatus.
Oklar synnedsättning: Optiska medier, näthinna, synnerv, synbana, kortex. Amblyopi (nedsatt syn
pga brist på användning av ögat i barndomen).
Anamnes: När?
 Perakut (sekunder) och akut (minuter): (Arteriell-)vaskulär
 Subakut (timmar-dagar): Inflammatorisk
 Kronisk(-progredierande) (veckor, månader, år): Kompressiv/kronisk/degenerativ
Symtom: Hur upplevs synnedsättningen? Synförsämring, synfältsdefekt, färgsinnesdefekt,
dubbelseende. Ensidig eller dubbelsidig?

1. Staspapill: Svullnad av synnerver pga högt intrakraniellt tryck. Blödning, tumor, sjd i meninger
(inf/infl/neoplasi), sinustrombos, IIH.

2. Migrän med aura: Sick-sackmönster som expanderar. Flimmerskotom. Uppkomst 5-10 min.
Duration <1h. Ibland aura utan huvudvärk.
3. Optikusneurit: Typfall: Kvinna, 29 år, tid frisk. Smärta när hon rör ögonen. Rel plötslig ensidig
synförsämring. Normal papill. Normalt yttre status. Pos RAPD – testas med swinging flashlight-test.
40% får/har MS. Neurologremiss.

RAPD (relativ afferent pupilldefekt): Swinging flashlight, görs alltid vid oklar synnedsättning, bra
objektivt test, svårt hos äldre med små pupiller.
Pupilldiagnostik:
 Kontrollera ljusreaktion
 Jämför pupillstorleken – anisokori?
 Gör swinging flashlight-test: Mörkt rum (pupiller vidgade), pat tittar på väggen bakom
undersökare (eliminera konvergensreaktion), lysa 3 sek i varje öga i samma vinkel.
Pupillens reflexbåge:
 Afferens: Synnerv CN2
 Efferens: Okulomotorius CN3; parasymp  konstr
4. Anisokori: Lokala orsaker:
 Fysiologisk
 Kataraktop: IOL, pupillskada
 Dilatantia: Vårdrelaterat, Änglatrumpet
 Pupillotoni
Jämför anisokorin i mörkt/ljust rum:
 Större skillnad i mörker  mindre pupillen är patologisk.
 Större skillnad i ljus  större pupillen är patologisk.
Neurologiska orsaker:
 Horners syndrom (sympatikusskada)
 Okulomotoriuspåverkan (parasympatikusskada)

Fysiologisk

Horners

5. Diplopi: Skilj på:

Okulomotoriuspåverkan




Monokulär: Optiska medier: Katarakt, astigmatism, tårfilm ( täck för ett öga i taget)
Binokulär: Ögonmuskelpares, myasteni
o Neurologisk orsak
o Infranukleär: Perifert om hjärnstammen, kranialnervspares
o Supranukleär: Hjärnstam eller uppåt

Extraokulära ögonmuskler:
 Troklearis nIV (sup oblique)
 Abducens nVI (lat rectus)
 Okulomotorius nIII (övriga + levator)

6. Okulomotoriuspares:
 Total pares: Vidgad pupill, ptos, exoposition
 Partiell pares: Exoposition

7. Abducenspares: Oförmåga att abducera, ögat i exposition, lättaste paresen att identifiera,
innervation bara en muskel, ”benignast”, oftast endast mikroangiopati i nervskidan pga
hypertoni/diabetes.

8. Troklearispares: Endast en muskel – obliqus sup. Verkan: Inåtrotation, depression, adduktion.
Sneda dubbelbilder. Tvångshuvudhållning åt friska sidan.
Akuta fall:
 Okulomotoriuspares med papillpåverkan: Kan vara aneurysm med rupturrisk.
 Akut Horners syndrom: Kan vara karotisdissektion.
 Papillödem: Kan vara förhöjt intrakraniellt tryck.
 PMR (+ optikusinfarkt): Kan vara synhotande temporalisarterit.
Ta hem:
 Om ni hittar anisokori – undersök först innan ni skickar till neuroakuten!
 PMR + synnedsättning = kortison
 Stor pupill + ptos + motorikstörning nIII = neuroakutremiss
 Staspapiller = neuroakutremiss
Uvea: Iris, corpus ciliare, koroidea.

1. Uveit: Infl i uvea. Yttrar sig på många olika sätt. Många bakomliggande sjd. Recidiverar ofta.
Viktigt med tidig diagnos så att man raskt kan sätta in rätt beh.
 Systemsjd: Infl ledsjd, tarmsjd, sarkoidos, SLE, Behcet.
 Inf: Virus, bakterier, svamp, parasiter
 Idiopatiska
Indelningar:
 Främre uveit: Irit
 Intermediär uveit: Pars planit
 Bakre uveit: Koroidit, retinit
 Panuveit: Hela uvea
Utredning oklar uveit:
 Blodstatus, ACE, ”inflprover”, ”reumaprover”, HLA-B27
 Serologi (toxoplasma, herpesgr, CMV, syfilis, Borrelia)
 TBC, inf, PPD
 DT-thorax: Sarkoidos?
 Diagnostisk vitrektomi (serologi ovan, Candida, lymfom)
 Angiografi
 Reumatolog
1.1. Akut irit/främre uveit:
Symtom: Rodnad, värk, fotofobi (ljuskänslighet), lätt synnedsättning, tårflöde.
Undersökningsfynd: Perikorneal (ciliär) injektion, ljusväg + celler i främre kammaren, mios,
korneala precipitat, bakre synechier, ofta trycksänkning initialt. Precipitat (ppt) kan ge viss vägledning
om bakomliggande sjd.
Beh:
 Lokala steroider: Maxidex x8, vb upp till x16
 Pupillvidgande: Cyklogyl/Atropin x2-3
Kontroll efter 1v. De flesta pat är då bra, därefter successiv nedtrappning av steroiderna. Svårare fall
kan behöva tillägg av subkonjunktival injektion av steroid/kortisontabl.
Prognos: God, kan recidivera, långdragen i enstaka fall, synechier, katarakt i ökad frekv.
HLA-B27:
 Pos (50%): Ffa män, ofta yngre. Kraftigare infl. Recidiverar ofta. Ofta association till
systemsjd, 50% har ankyloserande spondylit. Även Crohns, UC, psoriasisartrit, Reiters.
 Neg: Ingen skillnad män/kvinnor. Ofta lindrigare förlopp. Recidiverar mer sällan. Bilat infl
förekommer. Sällan systemsjd, men kan förekomma vid sarkoidos, virusinf.
Utred: Anamnes! Om blank anamnes men recidiverande irit: Utred bakomliggande sjd (lab, rtg).

1.2. Kronisk främre uveit: Synnedsättning, ögat blekt, ljusväg och celler i främre kammaren, ofta
stora (feta) precipitat. Orsak:
 Juvenil idiopatisk artrit: Oligoartikulär artrit, ANA-pos flickor, 25% får tyst kronisk uveit,
ska kontrolleras var 3-4:e månad till tonåren.
 Andra orsaker: Primärt akut irit (HLA-B27) kan bli kronisk, Fuchs heterokroma iridocyklit,
sarkoidos, syfilis, TBC, herpes (irisatrofi, tryckstegring), Possner-Schlossman, linsinducerad
uveit, Behcet, intermediär uveit (kan te sig som främre uveit med lite glaskroppsengagemang).

1.3. Intermediär uveit: Intraokulär infl där infl är lokaliserad till perifera retina, pars plana och
glaskropp. Inga reintala och choriodala inflammatoriska lesioner. 3 undergrupper: Företrädesvis pars
plana-engagemang (pars planit), glaskroppseng, perifer renal vaskulit. Relativt vanlig, ofta
barn/ungdom, i allmänhet bilat. Glaskroppssymtom, synnedsättning, ”vitrit” ska förekomma, perifer
vaskulit ffa på vensidan, ”snowbank”/”snowballs”.
Etiologi: Idiopatisk, sarkoidos, multipel skleros, infl tarmsjd, syfilis, TBC, Borrelia, Toxocara,
Candida, lymfom.
Beh: Ingen beh vid lindriga fall. Steroiddroppar vid främre retning. Periokulära/intraokulära
injektioner av steroider vid ensidiga och asymmetriska uveiter. Po steroider/immunsuppressiv terapi.
Kryobeh/laserbeh över perifera retina vid kärlnybildningar. Vitrektomi.

1.4. Bakre uveit: Reumatisk, infl, autoimmun, infektiös, idiopatisk. Ex: Toxoplasmos, sarkoidos, SLE,
Behcets, TB, syfilis, MS, Vogt-Koyanagi-Harada, OSV.
Symtom: Synnedsättning, ingen värk/rodnad, celler och grumlingar i glaskroppen, ibland retinala
vaskuliter, makulaödem.

2. Toxoplasma gondii: Vanligaste smittväg via infekterat kött. Okulär toxoplasmos, kongenital eller
senare förvärvad inf.
Toxoplasmos: Självläkande sjd hos en immunkompetent. Beh kan förväntas minska storleken på
lesionen/ärret. Perifera förändringar behöver ej beh. Synhotande makulanära lesioner. Papillnära
lesioner. Kraftiga glaskroppsgrumlingar. Immundefekta pat.
Beh: Dalacin 300 mg i 4v + prednisolon 30 mg efter 3 dagar. Uttrappning av kortison på ca 6v. Ktr
efter 4v och om förbättrad avslut. Många behalt. Andra ab kan användas.

3. Sarkoidos ögonmanifestationer: Akut irit, kronisk irit, glaskroppsgrumlingar, retinal vaskulit,
choroidala granulom, papillödem, makulaöem.

4. Malignt melanom: Ingen korrelation till malignt melanom i huden. Ej relaterat till solexponering.
Låg stabil incidens 0,8/100.000. Hög mortalitet: 10-årsöverlevnad 50%. Metastaser till levern. Beh:
Brackyterapi/enukleation.
----------------------------------------------------7. Plastikkirurgi-------------------------------------------------1. Felställningar:
 Epiblefaron: Rel ovanligt. Spädbarn, orientaler. Växer vanligen bort. Ev kir.



Epikantus: Normalt bland orientaler. Downs. Minskar vanligen med åldern.



Kongenital ptos: Levatorpares, amblyopirisk, kir.



Ptos: Müllers muskel (n sympaticus), levatormuskeln (n okulomotorius).



Senil ptos: Levatoraponeurosdefekt. Kir vid synfältspåverkan.



Horner: Ptos, mios, sympatikusskada.



Dystrofia myotonica: Ärftlig muskeldystrofi, autosomalt dominant, systemsjd.




Övriga ptostillstånd: Myastenia gravis, okulomotoriuspares.
Dermatochalasis: Överskottshud på ögonlocken. Kir vid synfältsdefekt.



Ögonbrynsptos



Fettprolaps



Entropion: Inåtvänt ögonlock. Senil, ärr, kongenital. Risk korneal erosion. Tejpa. Snar kir!



Ektropion: Utåtvänt ögonlock. Tårflöde, irritation, infektion, kir vid besvär. Horistontell
slapphet (laxitet), retraktorsvaghet, dissociering av lamellerna, en/ektropion egentligen,
samma tillstånd vid senila dito. Kan fås av allergi mot ögondroppar.



Lagoftalmus: Oförmåga att sluta ögonlocken. Facialispares: Svaghet m orbikularis, ektropion
och lagoftalmus. Åtgärd: Urglasförband, smörjande droppar/salva, botox/restylane, kir.



Trichiasis: Felväxande cilier. Medfött, infl, inf. Beh: Kryo, diatermi, kir.

2. Inflammationer:
 Chalazion: Vagel. Kroniskt infl Meiborns körtel. Lokal svullnad, palpabel knuta. Åtgärd:
Varma kompresser och ögonlocksmassage. Incision om >6 mån.



Hordeolum: Inf Meiborns körtel. Överväg po ab.



Blefarit: Infl i ögonlockskanten. Långvariga bilat besvär. Skav, rodnad, kladdigt. Hudsjd?
Åtgärd: Rengöring, ögonlocksmassage, smörjande ögondroppar, ab-salva.



Milier: Ytliga cystor från talgkörtlar eller hårfolliklar.



Mollusk: Virus, vanligast barn, grupper om flera, central grop, spontan regress, smittar,
skrapas bort vb.

3. Tumörer:



Papillom: Vanlig, blomkålsliknande, virus.



Naevus



Seborroisk keratos: Skarpt avgränsad. Jämt brun/brunsvart.



Xantelasma: Kontrollera blodfetter!



Infantilt hemangiom: Proliferationsfas första året. Regress ca 10% per år. Beh vid
amblyopirisk.



Dermoid: Vanligast cystbildning i orbita. Kongenital: Ektoderm fastnat i benstrukturer. Mjuk,
långsamt växande subkutan knöl. Oftast superotemporalt vid zygomatikofrontalsuturen, men
kan finnas vid andra bensuturer eller infraorbitalt. Infl vanligt pga läckage av keratin. Kir i
förskoleåldern.



Aktinisk keratos: Oskarpt avgränsad, multipla, flack, erytematös. Ljushyllta, solexponerad
hud. Kan övergå i invasiv skivepitelcancer. Beh: Frys, Aldara.



Basalcellscancer: 55% inferiort, 5% lateralt, 10% superiort, 30% medialt. Beh: Kir, kryo,
fotodynamisk terapi, Imiquimod (Aldara), Vismodegib (Erivedge), strålning.



Skivepitelcancer: Kan utgå från aktinisk keratos. 5% av maligna ögonlockstumörer. 10-20%
spridning till lokala lymfkörtlar. God prognos vid tidig upptäckt. Kir.



Talgkörtelcancer: Okänd etiologi. Misstänk vid långdragen ”blefarit” eller ”chalazion”. 20%
mortalitet. Kir.



Lentigo maligna: Ses hos äldre. Flack välavgränsad. Kan utv till malignt melanom. Kir.



Malignt melanom: 30% spridning till lymfkörtlar. 20% mortalitet. Kir.

4. Ögonprotetik:
 Enukleation: Hela ögat tas bort. Ind: Tumör, stora skador.
 Evisceration: Ögats innehåll tas ut: Bättre kosmetiskt resultat, bättre rörlighet. Ind: Värkande
ögon utan syn, kosmetiskt phtis, infektion blint öga, skador.
 Exenteration: Hela orbitans innehåll. Ind: Konjunktivala maligna melanom, maligna tumörer
med inväxt i orbita.
5. Tårvägar: Ökad tårproduktion, minskat tåravflöde.
 Kongenital tårvägsinsuff: Tårvägsstenos: Kladdigt, tårigt. 20% av nyfödda, 90% regress <1
år. Ev sondering >1 år. Amniocele: Massage.
 Förvärvad tårvägsinsuff: Stenoser, ögonlocksproblem.
 Dakryocystit: Tårsäcksinflammation. Ab, t.ex. Heracillin. Incision, Tårvägsop.



Kanalikulit: Aktinomyces, stafylokocker. Beh: Kir.



Ögonlocksskada: Cirkulation – ischemi? Adaptera vävnaderna exakt – udvik funktionella och
kosmetiska störningar. Suturering nästa dag?

6. Orbita: Många olika strukturer – 225 olika diagnoser. Tyroideaassocierad oftalmopati (vanligast),
tumörer (lymfom vanligast hos vuxna), cystor, trauma, infl, vaskulära.
Tecken till orbital process: Proptos, sidoförskjutning. Diplopi. Optikuskompression. Pupillpåverkan.
Nedsatt visus och färgsinne. Ögonlockssvullnad och chemos.
Utredning av orbital process: DT/MR (Martinitecken), lab, biopsi, systemsjd.

---------------------------------------------------------8. Retina------------------------------------------------------Sjukdomar som påverkar den retinala cirkulationen: Diabetes, hypertoni, trombos, emboli.
Sjukdomar i neuroretina:
 Förtjockning av membrana limitans interna  Puckerutv
 Retinal avlossning sekundärt till glaskroppsavlossning/trauma
 Infl tillstånd: Uveiter, Bechet, AMMPPE
 Heriditära sjd: Tappstavdystofi, Bests sjd
 Infektiösa sjd, Toxoplasma, Renstygslarver, parasiter
 Separation av retinans lager: CSR, Retinoschis
 Retinopathy of prematurity (ROP)
 Maligniteter, chorioretinala melanom
Sjd i glaskroppen (GK):
 Normalt åldrande, skrumpning av GK
 Infl celler i GK (uveiter)
 Inf celler i GK (bakterier, virus, svamp (endoftalmiter))
1. Pucker – epiretinalt membran (MLI): Långsamt tilltagande metamorfopsi, synnedsättning.
Morfologiska fynd: Striering av neuretina med kärlpåverkan. OCT viktigt. Vitreoretinaltraktion ses
”serosa”.
2. Central serös retinopati (CSR): Unga M>K. Stressade. Typ A-personlighet. Kan vara
steroidrelaterat. 90% självläker <3 mån.
3. Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD): Den vanligaste orsaken till grav synskada efter
60åå i Sve och västvärlden. Män och kvinnor drabbas lika. Risk för avancerad AMD i andra ögat är
43% på 5 år. Kronisk sjd. Kan leda till förlust av det centrala seendet – social blindhet. Risk för bilat
grav synskada är 12% på 5 år bland pat med grav synskada i ett öga. Visus <0,1; Närvisus <24 p.
 Torr form 85%: Långsam progress. Atrofiering av RPE – Geografisk atrofi.
 Våt form 15%: Snabb progress. Kärlnybildning under makula CNV. Leder till degeneration av
syncellerna och synförlust.
Symtom vid sjd i gula fläcken: Krokseende = Metamorfopsi, svårt att känna igen folk, fläck i
centrala fixationen, svårt med detaljseende och läsning.
Drusenmakulopati: Drusen får inte förväxlas med lipid (hårda exsudat) som är mera lysande gula och
kantigt avgränsade till skillnad från drusen som är mera runda till utseendet.
 Små, hårda drusen (hyaliniserade) <63 μm
 Pseudomjuka drusen (kluster av små hyalina)
 Mjuka drusen (granulära, serösa, membranösa) >125 μm
 Retikulära drusen (pseudodrusen)

 Drusen i regress
 Submakulära mjuka drusen
Vad gör man vid avancerad torr AMD? Ingen beh i dag. Remiss till Syncentralen.
Progress av våt = Exsudativ AMD: Nya blodkärl bildas och växer in under gula fläcken i näthinnan.
Beh mot våt AMD: Anti-VEGF-inj intravitrealt (IVT) (3,5-4 mm från limbus): Ranibizumab,
Aflibercept, Bevacizumab.

4. Diabetesretinopati (DRP): Samlingsnamn för olika typer av kärlförändringar som uppkommer på
näthinnan vid diabetes mellitus typ I/II. Vanligaste orsaken till socialblindhet (visus <0,1) hos
arbetsföra individer i västvärlden. Orsaker: Hyperglykemi, hypertoni, ischemi.
Uppföljning: Diabetesskreening (lindrig DRP), diabetiker ska ögonbottenfotograferas regelbundet
(högst 2-3 års intervall), diabeteskontroller (allvarligare DRP), kontrolleras regelbundet av ögonläk
(tätare vid graviditet).
Typer:
 Icke-proliferativ (NPDRP/PPDRP)
 Proliferativ (PDRP)
 Makulopati/makulaödem (CSME)
Pericytfunktion: Hög glukoshalt orsakar pericytdöd – apoptos. Kontrollerar kapillärernas diameter.
Ansvariga för blodflöde. Viktiga för kärlens struktur.

Beh:






Lätt-måttlig nonproliferativ: Ej beh
Allvarlig icke-proliferativ: Ev Laser (scatter)
Makulaödem: Lucentis + ev laser
PDRP: Laser (scatter)
Glaskroppsblödning eller traktionsnäthinneavlossning: Vitrektomi

5. Retinala venocklusioner: Rel vanlig orsak till synnedsättning hos äldre. Varierande grad av
ensidig synnedsättning som progredierar under dagar till veckor. Ingen värk.
 Centralvensocklusion: Dåligt naturalförlopp. Irisrubeos som kompl.
 Grenvensocklusion: Hyfsat naturalförlopp
Patogenes: Centrala retinala venen smalnar av vid ingången till synnerven. Sklerotisk centralartär
ligger och trycker på venen. Turbulent blodflöde skadar endotelceller. Trombos bildas.
BRVO vid A/V-korsning: Artären ligger oftast framför venen (99%) som ligger mellan artären och
retina. Dessa har en gemensam adventitia (hölje). Artärväggen pressar mot venen och kan orsaka

en ocklusion.
Utred: Allmänmedicinsk utredning (BT, glukos). Unga pat (<40) koagulationsutredning.
Beh: Anti-VEGF, intravitreala steroider, ev laser av ögonbotten vid kärlnybildning.

6. Arteriella embolier: Embolier från hjärta/karotider. Plötslig ensidig synnedsättning (minuter).
Ingen värk. Ibland övergående (amaurosis fugax). Vanligen bestående kraftig synnedsättning (retina
skadas permanent efter 90 min). CRAO/BRAO.
 Centralartärsemboli: Blek ödematös retina. ”Cherry-red spot”. Med tiden rekanalisering och
normaliserat status
 Grenartärsemboli
Utred: Pat med misstanke på artäremboli skall akutremitteras till ögonläk. Viktigt utesluta beh-bar
orsak till synnedsättning (temporalisarterit). Subakut utredning med hjärteko/karotisdoppler.
Beh: I princip ingen. ASA. Trombolys?

Varför sitter näthinnan normalt på plats? Obs! Junktionsystem saknas mellan neuroretina och RPE
(endast passiva krafter verkar). Glaskroppstamponad, intraokulära trycket, RPE-pumpen.

Amotio

7. Glaskroppsavlossning: Hur uppstår den? Liquefiering av den kollagena glaskroppen leder till att
vätkespatier bildas = syneres. Med tiden kollapsar glaskroppen (30% hos 65-åringar, 60% hos 75åringar). En glaskroppsavlossning kan vara åldersbetingad, myopiassocierad eller traumatisk.
Avlossningen leder till en traktion i retina med ev ruptur eller blödning som följd.
Symtom: Ofta inga (upptäcks ”en passant”). Myodesopsier (punkter, streck, sotflagor), fotopsier,
synnedsättning (spec om blödning).
Beh: Ingen. Symtomen avtar oftast med tiden. Pat med symtom på glaskroppsavlossning skall alltid
undersökas akut av ögonläk för att utesluta retinal ruptur.
8. Retinala rupturer:
 Hästskorupturer med lock
 Runda rupturer utan lock
Inga specifika symtom (dvs samma som glaskroppsavlossning). En glaskroppsavlossning med
blödning har större risk att ge ruptur. Kan obehandlat ge upphov till en rhegmatogen
näthinneavlossning om glaskropps vätska tränger in subretinalt via rupturen.

Beh: I 1:ahand laserbeh för åstadkomma ett ärr runt rupturen. Hästskorupturer beh alltid. Runda hål
beh oftast. Om rupturen är associerad med lokalt eleverad näthinna kan laserbeh vara otillräcklig (se
beh av näthinneavlossning).
Anamnes, svarta fläckar, fotopsi, från en “skugga” i periferin till en “mörk gardin”.

9. Rhegmatogen näthinneavlossning: Näthinneavlossning med retinalt hål (ruptur). Vanligaste typen
av amotio. Incidens: 1:7500-1:10000.
Varför får man en rhegmatogen näthinneavlossning? Glaskroppsavlossning  Retinal ruptur 
Rhegmatogen näthinneavlossning.
Symtom: Mörk skugga (som vanligen ökar under loppet av dagar till veckor) i synfältet. Ev plötslig
central synnedsättning om makula engagerats. Ofta symtom på glaskroppsavlossning tidigare (dagar
till veckor). Pat med misstänkt näthinneavlossning skall skickas akut till ögonklinik.
Diagnos: Indirekt oftalmoskopi. Om samtidig glaskroppsblödning kan UL användas.
Beh: I princip alltid kir. I vissa fall kan laser användas som enda beh.
Kir: All kirurgisk beh syftar till att sluta rupturen. 1:ahandsingrepp är op med skleral buckling. Ibland
kan glaskroppskirurgi (vitrektomi) utnyttjas. Stora rupturer, glaskroppsblödning.
Resultat: Mkt god anatomisk läkning (drygt 90%). Om makula ej är engagerad preoperativt blir det
ofta ingen bestående synnedsättning. Om makula är engagerad blir det vanligen en mer eller mindre
bestående synnedsättning, tiden till op är dock kritisk
Kompl: Synnedsättning, synfältsinskränkning, myopi (vid skleral buckling), ny avlossning,
proliferativ vitreoretinopati (PVR) med traktionsavlossning.
10. Traktionsavlossning: Näthinnan dras loss av kontraktila membran på näthinnan eller i
glaskroppen. Vid vaskulära proliferativa retinopatier (PDRP, ROP). Op med glaskroppskir
(avlägsnande av membran).
11. Serös näthinneavlossning: Subretinal exudation. Ses vid subretinala blödningar, retinala
kärlmissbildningar, infl och intraokulära tumörer. Beh vanligen inte, dock bör grundsjd om möjligt
beh.
Prevalens retinopati
All retinopati
Makulaödem
Proliferativ retinopati

Typ 1
71%
14%
23%

Typ 2 (insulin)
70%
11%
14%

Typ 2 (tablett/kost)
39%
4%
2%

Höga glukosnivåer orsakar pericytdöd och dålig kapillär funktion. Kärl i friskt öga gentemot sjukt öga:
Pericyter och endotelceller 1:1 gentemot 0:1.
Patogenes: Makulaödem, ischemi, kärlnybildning.
--------------------------------------------9. Hornhinnan och katarakt-------------------------------------------

1. Infektiös konjunktivitbeh: Rengöring, hygien, ab? (hjälper ej mot virus, minskar förlopp med ca 1
dag, minskar smittrisken; Fucithalmic x2 i 6-10d, Chloromycetindroppar x5 i 7-10d,
Chloromycetinsalva x3).
2. Klamydiakonjunktivit: Ofta ensidig, ofta fått ab, skav, rodnad, tråflöde, STD; bassäng?

3. Allergisk konjunktivit: Säsongsbunden eller perenn, klåda, tråflöde, rinit. Beh: Ögondroppar
(Lecrolyn/Lomudal; antihistamin Opatanol (fr 3 år)), nässprej Rhinocort Aqua (fr 6 år), po
antihistamin Aerius (fr 1 år) eller Cetirizin (fr 6 år), immunoterapi (hypersensibilisering).

4. Vernal keratokonjunktivit: Klåda, ljuskänslighet. 90% pojkar i förpuberteten. Oftast
steroidkrävande. Spontant tillfrisknande.

5. Torra ögon: Tårfilm (mucin, tårvätska, lipidlager). Beh: Tårsubstitut, punktumpluggar.

6. Kornealerosion: Vanligt, mkt smärtsamt, tårflöde, ljuskänslighet. Färga, salva, läker på ca 1 dygn.

7. Främmande kropp i kornea: Oftast män, skav, tårflöde, ljuskänslighet. OBS! Metall mot metall.

8. Kemiska skador: Skölja, skölja, evertera och skölja.

9. Infektiösa keratitet – HSV: Vanligaste orsak till korneal blindhet. Recidiverar. Stromal ärrbildning.
Kärlinväxt. Nedsättning av kornealsensibilitet.

10. Herpes zoster oftalmikus (VZV): N oftalmikus – keratit, irit, tryckstegring, (konjunktivit).

11. Katarakt (grå starr): Synnedsättning, försämrat kontrast- och färgseende, bländning, monokulär
diplopi, myopisering. Etiologi: Ålder, kongenitalt/infantilt, trauma (penetrerande skada, kontusion,
strålning, kemiska skador), lm (steroider), diabetes, sekundärt till andra ögonsjd (uveit/irit, retinitis
pigmentosa, grav myopi, glaukom).

------------------------------------------------------10. Glaukom----------------------------------------------------1. Glaukom: Ett samlingsnamn på en grupp ögonsjukdomar (med 50+ olika varianter).
Gemensam karaktär: Progressivt bortfall av synnervstrådar och synfält.
70 m glaukompatienter + 70 m glaukompatienter. Glaukom förorsakar blindhet hos 4,5miljoner.
100.000 diagnostiserade glaukompatienter + 100.000 odiagnostiserade glaukompatienter. Frekvens:
2% över 50 år, 5% över 70 år. Kan drabba barn, ungdomar, vuxna.
 Öppenvinkelglaukom:
o Primär:
 (Högtrycks)glaukom
 Lågtrycksglaukom
 Okulär hypertension
o Sekundär:
 Exfoliationsglaukom
 Pigmentglaukom
 Trångvinkelglaukom (akut, subakut, kronisk)
Epidemiologi: 70 miljoner glaukompatienter varav 2/3 öppenvinkelglaukom.
1.1. Öppenvinkelglaukom (kronisk): Successivt synfältsbortfall. Oklar orsak. Högt intraokulärtryck
är den största riskfaktorn Frekv: 2% >50å eller 5% >70å.
Strukturförändringar i trabekelverket leder till minskat avflöde av kammarvatten.
Epidemiologi: 70 miljoner glaukompat, 1/3 trångvinkelglaukom varav 1/5 akut trångvinkelglaukom,
4/5 kroniskt trångvinkelglaukom.

Tryckmätning:
 Tjock hornhinna: Falskt högt tryck.
 Tunn hornhinna: Falskt lågt tryck.
Livskvalitet hos pat: Går in i saker/människör. Missar saker och ting man vill ta i. Svårt att gå i
trapporna. Svårt att gå ut i okänd miljö. Bilkörning.

Glaukomutred: Synfältsundersökning, papillinspektion, tryckmätning, gonioskopi.

Behsyfte: Bromsa sjukdomens förlopp genom att sänka trycket
Trycksänkande beh:
 Medicinsk beh (ögondroppe): Ökar avflödet och/eller minskar tillflödet. Betablockerare
(Timolol), prostaglandin (Xalatan), karbanhydrashämmare (Trusopt), alfa-2-agonist
(Alphagan), parasympatomimetikum (Pilokarpin).
o Biverkningar (allmänna): Bronkospasm (betablockerare), bradykardi/lågt BT
(betablockerare), även huvudvärk, yrsel, trötthet, depression av vissa droppar.
o Biverkningar (ögon): Lokal irritation, hyperemi, allergi.
 Laser: Ökar avflödet och/eller minskar tillflödet.
 Kir: Ökar avflödet. Trabekulektomi
Prognos: Än så länge kan man inte bota glaukom. De flesta pat kan behålla användbar syn med
adekvat beh.
Uppföljning: Patinfo, tryck, gonioskopi, SF-undersökning, papill- eller nervfiberbedömning, 2x/år.
Glaukomsynfältuppföljningsprogram, Gdx-uppföljning, HRT-uppföljning.
1.1.1. Okulär hypertension: Högt tryck utan synnervskador. Ingen beh om trycket <30 mmHg. Årlig
uppföljning.
1.1.2. Exfoliationsglaukom: Beh: Som primärt öppenvinkelglaukom.
1.1.3. Pigmentglaukom: Beh: Som primärt öppenvinkelglaukom. Pilokarpin, laseriridotomi.
1.2. Trångvinkelglaukom (akut): Värk i ögat, synnedsättning, ser regnbågsfärg omkring lampa,
illamående, kräkning.
Fynd: Disig kornea, grund främre kammare, stor, oregelbunden pupill, ljusstel, tryckstegring (ofta
>50 mmHg).
Etiologi: Relativ pupillblockering. Anatomiska riskfaktorer: Litet öga, grund FK, stor lins.
Mekanism: Trång kammarvinkel (större lins, ökat tryck i bakre kammaren, stängd kammarvinkel),
tryckstegring.
Trycksänkande beh (på akuten):
 T Diamox 500 mg
 Timolol 0,5% 1 droppe
 Pilokarpin 2% 1 droppe 1-3x
Mindre värk och kornea klarna. Pupill drar ihop sig eller reagerar på ljus. Kammarvinkel öppnar upp.
Tryck omkring 30 mmHg. Hem med Pilokarpin 2% 3x/d. Åter för tryckkontroll och laseriridotomi.
Förebyggande iridotomi i det kontralaterala ögat. Uppföljning.
----------------------------------------11. Refraktiv kirurgi och körkort----------------------------------------Refraktiv kirs syfte: Att så långt det är möjligt, slippa använda glasögon och linser.
Astigmatism: Ljusstrålar bryts samman i olika plan framför retina.
Vem får bli opererad? Fyllt 20 år, stabil syn, inga sjd som diabetes, sköldkörtelproblem, MS, eksem,
ögonherpes, ej vara gravid/amma, rimliga förväntningar.
Yrken med synkrav eller normalt färgsinne: Pilot, flygledare, polis, lokförare, sjökapten.
Förundersökning hos optiker: En ordentlig synundersökning samt mätningar (hornhinnetjocklek,
pupillstorlek). Info om de olika metoderna, för/nackdelar, risker/kompl, vilka metoder som kan vara
lämpliga för personen.
Opmetoder med exicimerlaser: PTK, PRK LASEK, LASIK (beh närsynthet upp till -6D, svag
översynthet och astigmatism).
Förundersökning inför laserbeh: Anamnes, ordentlig ögonundersökning, info om metod, risk och
kompl, läkare och kund kommer överens om vilken metod som passar bäst.

Olika mätningar beroende på opmetod: Refraktionering, autorefraktor, orbskan, centreringsfoto,
ladarwave, pupillstorlek. Information!
LASEK:
 Fördelar: Mindre ingrepp i hornhinnan, som behåller sin stabilitet, kan användas vid tunn
hornhinna, mer hornhinna kvar för ev kompletterande op.
 Nackdelar: Smärta, sen sårläkning, risk för haze, tar lång tid innan man får göra re-op.
LASIK:
 Fördelar: Snabb läkning och synrehab, ingen värk efter op.
 Nackdelar: Flap (lock)problem (veckbildning, lockförskjutning), epitelinväxt, försämrad
stabilitet i hornhinnan, infl/inf under flapen.
Nackdelar LASIK/LASEK: Torra ögon, bländning, försämrat kontrastseende, närsynthet kan komma
tillbaka.
PRL/ICL: Reversibel metod att korrigera myopi, hyperopi och myopastigmastism.
Implantable Collamer Lens (ICL): Myopi (-3,0/-23,0) och astigmatism (+1,0/+6,0), hyperopi
(+3,0/+20,0).
Vilka pat kan få ICL/PRL? 20-45 år, rimliga förväntnignar, ACD (främre kammardjup) >2,8 mm,
friska ögon, bra synskärpa preop, stabil refraktion.
Vilka pat bör ej op med ICL/PRL? Fel ålder, ej stabil refraktion, stora pupiller, <2,8 mm ACD,
förväntningar och synkrav som ej går att uppfylla, glaukomhereditet, ej ögonfriska pat (tidigare
intraokulära infl, diabetes, retinala problem).
Biv/risker vid ICL/PRL: Förhöjt IOP – pupillblock, felaktig postop refraktion, infl, inf, felaktig
linsstorlek, irisdefekt, katarakt.
Refractive Lens Exchange (RLE): Kataraktop på klar lins.
Vilka pat bör få RLE? Från 45åå, känner av presbyopin, friska ögon, inga övriga sjd som påverkar
synen, rimliga förväntningar och krav!
IOL-typer:
 Monofokala/toriska:
o Fördelar: Bättre kontrastseende, ej halofenomen, korrigerar astigmatiskt fel.
o Nackdelar: Bra syn endast ett avstånd, komplettera med läs/terminalglasögon, exakt
rätt läge IOL
 Multifokala:
o Fördelar: Bra syn på flera avstånd, relativt glasögonfri
o Nackdelar: Halo och ljusspridning, sämre kontrastseende, ej önskvärt läsavstånd.
Monovision: Korrektion för olika avstånd. Testa med kontaktlinser först! Ackommodationsförlust:
Info för att få pat att förstå!
Kostnad: Ej landstingsbekostad vård. Sällsynt med op i medicinskt syfte. 13.000-27.700:- (LASEKRLE torisk multifokal). Ingår: Förundersökning, op, åb, ögondroppar.
Sammanfattning: Ej alltid komplikationsfritt. Passar inte alla pat. Noga genomgång och fundera
vilken op som passar just denna pat. Kan bli jättebra!
Synkrav för körkort – Körkortsklasser:
 Grupp I: A – MC, A1 – Lätt MC, AM – EU-moped, B – Personbil, BE – Personbil med tungt
släp, traktorkort
 Grupp II: C – Tung lastbil, CE – Tung lastbil med tungt släp
 Grupp III: D – Buss, DE – Buss med tungt släp, taxiförarleg
Grupp I: Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,5 med bästa korrektion. Om synskärpan i
ett öga understiger 0,3 och synnedsättningen har inträtt plötsligt krävs en anpassningsperiod om 6 mån
innan fortsatt innehav kan medges. Synfältet ska vid seende med båda ögonen samtidigt ha en

horisontell utbredning om minst 120 grader, varav minst 50 grader åt vardera hållet, samt ha en
vertikal utbredning om 20 grader upptill och nedtill.
Grupp II-III: Synskärpan ska uppgå till minst 0,8 i det bästa ögat och till minst 0,1 i det sämta med
bästa korrektion. Undantag är taxiförarleg som kan medges även om det sämre ögats synskärpa
understiger 0,1, så länge den binokulära synskärpan är minst 0,8 (och övriga synkrav är uppfyllda).
Detsamma gäller för den som hade sitt körkort före 1 juli 1996. Synfältet ska vid seende med båda
ögonen samtidigt ha en horisontell utbredning om minst 160 grader, varav minst 70 grader åt vardera
hållet, samt ha en vertikal utbredning om 30 grader upptill och nedtill.
--------------------------------------------12. Seminarium: Röda ögat-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Förberedelsefall--------------------------------------------------------------Seminarium 1: Förberedelsefall: 1-16.
Fall 1. Kvinna med blodsprängt öga -- Hyposvagma, subkonjunktival blödning
Typisk anamnes: 42-årig kvinna söker dig på måndag morgon på din distriktsläkmott eftersom hon upptäckt att hennes vä öga var
blodsprängt. Hon upptäckte det i samband att hon stod i badrummet och kammade sig och säger sig ej ha några besvär från ögat.
Bild på ett typiskt utseende för en subkonjunktival blödning s.k. hyposvagma. Större bild
På denna bild ses blödningen tydligare när patienten tittar åt sidan. Större bild
Denna hyposvagma är ganska tjock men har en begränsad utbredning. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Trauma föregått? - Viktigaste uppgiften, fortsatta handläggningen är helt avgörande av svaret. Om inte föregåtts av trauma blir
tillståndet oftast ganska banalt medan om man har ett trauma kan blödningen dölja en perforation av ögonväggen.

Mediciner? - Blodförtunnande medel såsom Waran, Acetylsalicylsyra. Om det uppkommit flera blödningar bör man ta ställning
till om pats skall fortsätta använda detta medel.

Blödningsbenägenhet? - Fråga efter generell blödningstendens såsom kraftiga näsblödningar eller blödningar efter
tandextraktioner. Om finns kanske skicka patienten till en koagulationsutredning.

Hypertoni? Har patienten en skenande hypertoni som ger som enda tecken en hyposvagma? Kolla blodtrycket på patienten om du
känner dig osäker och speciellt om patienten är lite äldre eller har ett habitus som indikerar en hypertoni.

Hosta/Valsalva? - Fråga efter dylika då man vet att kraftig Valsalva/hosta kan ge upphov till hyposvagma. Mer sannolikt blir det
om man ser bilaterala hyposvagma.

Misshandel? - Strypförsök?

Synnedsättning? - En patient med en banal hyposvagma skall ej ha någon synnedsättning. Om patienten uppger plötslig
synnedsättning i samband med hyposvagman bör man leta efter en annan sjukdom. Ett undantag kan var om hyposvagman är stor
då den kan trycka på bulben och faktiskt åstadkomma en astigmatism med synnedsättning.

Konjunktivitbesvär? - En blödning under konjunktgivan ger ju upphov till en viss volymsökning i ögat vilket gör att patienten kan
känna av blödningen som en svullnad i konjunktiva och tolka detta som konjunktivit besvär. Det vanligaste är dock att
hyposvagman ej ger några som helst besvär utom kosmetiska och att den upptäcks "en passent". Mycket vanligt är att patienten
vaknar med hyposvagman och upptäcker den när han/hon tittar sig i spegeln.
Viktiga statusfynd: Blod inom begränsad sektor av konjunktiva. Sök tecken till trauma/penetration.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Anamnes

Yttre inspektion

Ev tryckmätning då plötsliga tryckhöjningar i ögat kan ge upphov till hyposvagma (dock ganska sällsynt).

BT-mätning - enkel åtgärd på primärvårdsmottagningen utesluter en orsak till hyposvagman nämligen hypertoni.

Om trauma måste man göra en mer ingående undersökning för att utesluta ruptur av bulben eller perforation. I de flesta fall blir
det fråga om att man remitterar patienten till ögonkliniken för detta.

Om generell blödningsbenägenhet eller Waranmedicinering bör koagulationsutredning göras på VC eller på medicinkliniken.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? I princip samma som ovanstående men om det finns ett trauma samtidigt görs en mer
detaljerad undersökning.
Differentialdiagnoser:

Traumatisk hyposvagma - kan dölja en perforerad sklera - se ovan

blodsjukdomar med koagulationsrubbning / lågt PK hos waranbehandlade/ överdosering av salicylika

pertussis hos barn kan vara orsaken

valsalva/hosta

hypertoni
Behandling: Ingen, expektans och info (bl a om att hematomet kan komma att sjunka ned och därför se ut som om blödningen har ökat).
Blödningen brukar resorberas på 1 dryg vecka. Om konjunktivitbesvär såsom skavkänsla pga av blödningens storlek kan man ge råd om
tårsubstitution för att lindra besvären.
Uppföljning/prognos: God prognos ingen uppföljning, ev remiss till koagulationsutredning, medicinkliniken/VC.
Fall 2. Pelle, 3 år med röda kladdiga ögon -- Bakteriell konjunktivit
Typisk anamnes: Lille Pelle, 3 år kommer med sin mamma till dig på din Distriksläkarmottagning pga att han har haft igenklibbade ögon på
morgonen sedan tre dagar. Mamman berättar att hon fått blöta upp ögonfransarna vid något tillfälle för att han skall kunna titta. Man kan
också se en hel del gul-vitt sekret i cilierna. Ögonen har en konjunktival injektion bilateralt.
Bild på ett barn med bakteriell konjunktivit. Notera hur kladdigt det är i cilerna och att ögonen är relativt bleka i detta stadium. Större bild
Bild på ett typiskt utseende för en bakteriell konjunktivit. Lätt svullnad och en måttlig rodnad som är mest intensiv perifert. Större bild
På denna bild ses att ögat är ganska blekt närmare cornea alltså föreligger en s.k. konjunktivial injektion. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Syn? - Vid bakteriell konjunktivit skall synen vara normal eller man skall kunna blinka sig till en normal syn - Om det föreligger
en synnedsättning som man kan blinka bort brukar detta bero på pus i tårfilmen som stör synen.




Förkylning? - Vanligt vid bakteriella konjunktiviter.
Epidemiologi? - Det är vanligt att patienten har anhöriga, dagiskamrater, etc. som har liknande besvär - fråga efter detta.
Inkubationstiden för bakteriella konjunktiviter är vanligen 2-3 dagar.

Främmande kropp? - Tänk på detta som en differentialdiagnos - fråga om det kan finnas misstanke om sandkorn mot ögat etc speciellt viktigt är detta när besvären är ensidiga.

Typ av sekret? - Vid bakteriella konjunktiviter är sekretet vanligen gul-vitt, segt och detta skiljer från t.ex virala konjunktiviter då
man har mer vattnigt sekret eller allergiska konjunktiviter då man har ett mer tråddragande sekret.

Skavkänsla? - Kan finnas men är vanligen ganska lindrig - om skavkänslan är påtaglig skall man misstänka keratit eller
främmande kropp.

Unilaterala eller bilaterala besvär? -- Det är sannolikare att det är en bakteriell konjunktivit om besvären är bilaterala men det kan
vara en asymmetri i fråga om besvär. Vid strikt ensidiga besvär skall man misstänka främmande kropp eller keratit.

Ljuskänslighet? - En patient med bakteriell konjunktivit är vanligen ej ljuskänslig vilket en patient med främmande kropp eller
keratit är. Detta är en viktig differentialdiagnostisk faktor.
Viktiga statusfynd:

Normalt visus - skall dock vanligen ej behöva provas särskilt noggrannt utan det räcker oftast att konstatera med hjälp av
patientens anamnestiska uppgifter. Om det föreligger en synnedsättning skall man dock utreda vidare.

Svullna ögonlock - vanligt med en viss svullnad i ögonlocken

Oftast bilaterala besvär - men asymmetri förekommer speciellt i början av sjukdomen.

Purulent sekret - gul-vitt som kletar och gör att ögonlocken klistrar ihop.

Konjunktival injektion vilket innebär att rodnaden är mest intensiv i periferin av konjunktiva och mer blek närmare cornea.

Chemos - dvs en glasartad svullnad av konjunktiva kan förekomma.

Ibland preaurikulära adeniter som är förstorade och ömmande.

Inga färgbarheter på cornea skall ses vid fluoresceinfärgning.

Ingen ljusväg skall ses när du undersöker med biomikroskopet.

Cilier med intorkat sekret är vanligt och ibland kan infektionen i cilierna vara det primära (blefarit) och konjunktiviten sekundär.
Kolla därför alltid ögonlockskanterna.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus - vanligen en enkel (anamnestisk) undersökning enl ovan.

Palpera preaurikulära lymfkörtlar - dessa är vanligen svullna och ömmande.

Yttre inspektion - Undersök cilier, tårpunkter, sekretutseende, injektion.

Inspektion med fluoresceinfärgning - Använd oftalmoskop/spaltlampa med blått ljus för att se om det finns epiteldefekter eller
främmande kroppar i cornea/konjunktiva.

Evertering - av både det övre och det undre ögonlocket dels för att undersöka rodnaden (injektionen) och dels för att se om det
finns någon främmande kropp.

Leta ljusväg - Detta görs med biomikroskopet främst på de patienter där man misstänker att det är något annat än en banal
bakteriell konjunktivit.

Ej odling - en konjunktivalodling görs ej primärt på konjunktivitmisstanke då konjunktivit ju är en självbegränsande sjukdom.
Om recidiv eller terapiresistens bör man dock överväga en konjunktivalodling (se nedan).
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan på Vårdcentralen. Odling om terapisvikt - de vanligaste agens är staphylococcer
(epidermidis, aureus), Hemophilus influenzae, streptococcer, pneumococcer samt Moraxella.
Differentialdiagnoser:

Viral konjunktivit - mer tunnflytande sekret samt vanligen mer besvär från ögat och vanligen synnedsättning.

Chlamydiakonjunktivit - lite sekret men mycket kraftig rodnad i konjunktiva, ibland med anamnes på urinvägsbesvär eller
gynbesvär.

Gonococckonjunktivit - extremt mycket sekret som ofta skummar - om misstanken finns tag kontakt med ögonkliniken snarast.

Om unilateral konjunktivit - fundera på andra diagnoser som främmande kropp, tårvägsstenos, irit, keratit.

Ensidig recidiverande konjunktivit hos barn - tänk på tårvägsobstruktion som en viktig differentialdiagnos.

Irit - detta är ju alltid en differentialdiagnos vid ett rött öga. Vid irit är dock besvären oftast ensidiga, ögat värker och utsöndrar
vanligen inget sekret. Rodnaden i ögat är mest intensiv kring limbus (pericorneal injektion).

Episklerit - kännetecknas av en lokaliserad rodnad i konjunktiva och patienten har värk och ömhet över detta område.

Keratit - viktig differentialdiagnos vid ett rött öga. Har vanligen intensiv värk (skavkänsla) och är ensidigt.

Trångvinkelglaukom - också en viktig differentialdiagnos vid ett rött öga. Ett öga med ett trångvinkelglaukom är dock stenhårt,
besvären är ensidiga, inget pus ses och patienten har en (ofta grav) synnedsättning.
Behandling:

Ingen behandling initialt - tvätta med ljummet vatten och bomull. Information och hygienråd - detta gäller speciellt vuxna
eftersom konjunktiviten är en självbegränsande sjukdom och därför vanligen ej skall ha någon behandling.

Fucithalmic - är förstahandspreparat vid bakteriella konjunktiviter. Brukar vara bra att ge till barn som är i övrigt pigga och friska.
Om man försökt med ovanstående råd under ett par dagar brukar det vara bra att ge Fucithalmic (ögonsalva 1%, 5g tub alt. 12
engångspipetter, 1 droppe x 2 i höger och vänster öga mot bindhinnekatarr). - brukar ges tills två dagar efter symptomfrihet för att
undvika recidiv.

Kloramfenikol - ges i senare stadier eller vid terapiresistens - ex. Chloromycetin ögondroppar 5mg/ml, 5 ml, 2 droppar var 3:e
timme eller oftare i nedre konjunktivalsäcken i höger och vänster öga mot bindhinnekatarr. alt. Chloromycetin ögonsalva 1%, 4g,
en liten mängd salva appliceras var 3:e timme i den nedre konjunktivalsäcken i höger och vänster öga mot bindhinnekatarr. Bästa
effekt får man av droppar på dagen och salva på natten. Behandlingen brukar ges till 2 dagar efter symptomfrijhet för att undvika
recidiv. Alternativa droger är: Kloramfenikol ögondroppar 5mg/ml (Novartis), Kloramfenikol ögondroppar 5mg/ml (TIKA).

I tredje hand kan följande övervägas: Tobramycin - ögondroppar 3mg/ml, 5 ml, 1 droppe i det berörda ögat (ögonen) var 4:e
timme (bredspektrumantibiotika). Kombinationspreparat - Isopto-Biotic(polymyxin + Neomycin) Alcon ögondroppar 5 ml, 2
droppar 3 gånger dagligen.
Uppföljning/prognos: Inget återbesök planeras. Återbesök om ej bättre efter ett par dagar. OBS!! Byt ej antibiotikum utan undersökning om
första behandlingen ej är effektiv. I dylika fall bör patienten istället undersökas ånyo eftersom den initiala diagnosen kan vara felaktig.
Fall 3. Ung kvinna med rodnade irriterade ögon -- Viral keratokonjunktivit / Epidemisk keratokonjunktivit (EKC)

Typisk anamnes: En 24-årig medicine studerande söker dig på Vårdcentralen pga rodnade irriterade ögon sedan ca en vecka. Han berättar
att han för sex dagar sedan fick vad han tolkade som en konjunktivit men denna drabbade endast höger öga till en början. Han fick de
följande dagarna mer och mer skavkänsla i ögat varför han tog fram den gamla Chloromycetintuben han hade hemma och la lite salva i ögat.
Tillståndet bättrades dock ej utan han tyckte snarast att det blev värre och efter fyra dagar fick han skavkänsla och rodnad även i vänster öga.
När han söker dig har han fortfarande mest besvär från sitt högra öga. Han är måttligt rödögd och har ett relativt tunnflytande sekret från
främst höger öga.
Bild på ett typiskt utseende för en EKC med det ena ögat mer irriterat än det andra. Större bild
På denna bild ses den intensiva blandinjektionen man ofta ser vid en EKC. Större bild
Här ses de första tecknen på att cornea är angripen i form av små epitelskador som ger skavkänsla, värk och fotofobi. Dessa utvecklas sedan
till de subepiteliala infiltrat som ses på nästa bild till höger. Större bild
På denna bild ses de subepiteliala infiltrat som uppkommer efter en tid vid EKC och som kan ge synnedsättning. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Subfebrilitet? - vanligt med feber och viss allmänpåverkan vid denna sjukdom.

Unilaterala eller bilaterala besvär? - Det vanliga är att besvären börjar i ett öga för att sedan efter ett par dagar börja också i det
andra. Vanligen är dock ett öga mer drabbat än det andra.

Epidemiologi? - Sjukdomen är mycket smittsam och därför finns det ofta någon i patientens omgivning som har liknande besvär.
Inkubationstiden är vanligen 1-2 veckor.

Skav/klåda? - vanligt med en intensiv skavkänsla/klåda som gör att man vill gnugga sig i ögonen hela tiden.

Typ av sekretion? - sekretionen från ett öga med EKC är vanligen serös.

Ljuskänslighet? - På grund av de små mikrosår (SPK - superficiell punktat keratit)som uppkommer i cornea blir patienten oftast
ljuskänslig (fotofobi).

Syn? - Det är vanligt med synnedsättning vid EKC - mikrosåren (SPK, se ovan) ger upphov till ett cornealödem som ger
synnedsättning.

Kontaktlinser? - Är en riskfaktor och skall absolut ej användas om man har EKC.

Difasiskt förlopp? - Sjukdomen har ofta ett dylikt då man tillfrisknar lite efter ett par dagar för att sedan få ökade besvär som
håller i sig i ytterligare minst en vecka - tio dagar. Det är oftast under denna andra fas av sjukdomen som patienten har mest
besvär som gör att de söker på VC.
Viktiga statusfynd:

Syn - oftast normal i initialskedet men blir nedsatt när cornealsåren debuterar.

Preaurikulära adeniter - vanligt med förstorade och ömmande adeniter - palpera dessa!

Svullna och röda ögonlock - dels av infektionen dels av klådan och gnuggandet.

Vattnigt sekret - Mer vattnigt /seröst än vid en bakteriell konjunktivit.

Ljuskänslighet - speciellt om korneala färgbarheter - SPK; se ovan.

Follikulär konjunktivit - man ser som ett kullerstensmönster i konjunktiva om man everterar främst det övre ögonlocket.

Pseudomembran - relativt sällsynt fynd - ses mest hos de som har en mycket kraftig inflammation. Dessa utgörs av gul-vita
förändringar i nedre fornix som liknar riktiga membraner dvs sammanhängande sjok av mucus / pu som sitter hårt fast i
konjunktiva.

Konjunktival/blandinjektion - ögat är mest rodnat perifert eller både perifert och runt corneakanten. Om det finns en SPK är
injektionen troligen mest av blandkaraktär.

Uni/bilat retning - det är vanligt med asymmetri i symptom och fynd dvs det ena ögat är oftast mest angripet.

Subepiteliala infiltrat - 50% av patienterna får detta, består av en immunologisk reaktion som kan bli persisterande stromainfiltrat
eller en superficiell punktat keratit (SPK) efter ca 10 dagar.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus

Yttre inspektion av ögonlock

Palpera preaurikulära körtlar

Inspektera - med oftalmoskop/spaltlampa

Fluoresceinfärgning - leta färgbarheter (SPK) på cornea - använd blått ljus i oftalmoskopet / spaltlampan

Evertering - av det övre ögonlocket.

Leta ljusväg
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. Om misstanke om Chlamydia - Chlamydiaodling och ev. virusisolering (oftast
adenovirus typ).
Differentialdiagnoser: Faryngokonjunktival feber (adeno-virus med annan serologi), samma symptom men kombinerat med faryngit och
feber. Chlamydia konjunktivit - alltid en differentialdiagnos och denna kan vara svår att skilja kliniskt från EKC (se fall 4). Bakteriell eller
(se fall 2). Allergisk konjunktivit - ofta mycket klåda men sällan färgbarheter (SPK; se också fall 13 för mer om allergisk konjunktivit).
Behandling: Ingen verksam behandling finns, ev. adstringerande droppar typ Zincfrin, ev. steroider(t.ex. Ultracortenol) som lindrar
förloppet men effekten är ytterst tveksam. Obs! Steroider insättes i så fall först efter undersökning på ögonklinik. Informera patienten om att
detta är en långdragen sjukdom där symptombilden blir värre de första 7 dagarna och att de inte kan räkna med att vara helt återställda förrän
efter 2-3 veckor. Sjukskriv personal som har mycket med barn att göra t.ex. på dagis.
Uppföljning/prognos: OBS! Mycket smittsamt, vanligen upp till 10-12 dagar efter insjuknandet, skall ha sin egen handduk, inga
handskakningar, undvika gnugga i ögonen, tveksamt om barn med EKC skall gå till skolan så länge ögonen är röda och tårar sig. Små barn
skall ej gå på dagis så länge ögonen är rodnade och kliar/skaver. Ofta en epidemisk karaktär på sjukdomen och just därför har den kommit att
kallas EKC - Epidemisk keratokonjunktivit. På ögonkliniken följer man dessa patienter tills dess att corneal-såren har läkt ut.
Fall 4. Ung kvinna med ensidigt rodnat och skavande öga - Chlamydiakonjunktivit
Typisk anamnes: En 22-årig kvinna söker dig som husläkare för ensidig konjunktivitretning i vänster öga sedan fem dagar. Hon har sedan
debuten behandlat sig med Fucithalmic som hon direkt fick av sin företagsläkare redan första dagen med besvär. Hon tycker dock inte att det
har hjälpt utan besvären har tilltagit och nu också drabbat höger öga om än ej lika kraftigt. Hon uppvisar en konjunktival injektion och ett
mucöst sekret.
Bild på ett typiskt utseende för en Chlamydiakonjunktivit. Ofta har patienten en asymmetrisk svullnad och rodnad i ögonen med det ena mer
drabbat än det andra. Större bild
Vid evertering av de nedre ögonlocken som på denna bild ses tydligt den körsbärsröda injektionen som är så typisk för
Chlamydiakonjunktiviten. Större bild

Här syns de konjunktivala förändringarna i nedre fornix tydligare. Den kullerstenslika svullnaden är folliklar med lymfoida celler. Man ser
också den körsbärsröda injektionen på denna bild. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Duration - Hur länge har patienten haft besvären - ofta har patienten genomgått en overksam / övergående verksam behandling
tidigare vilket gör att patienten kan ha haft besär ganska länge när denna diagnos börjar misstänkas.

STD-symptom - (sexually transmitted disease) kan förekomma såsom klåda, uretrit, etc. I de fall man har enb Chlamydiainfektion i konjunktiva har man det i 100% i underlivet !

Arthrit - kan förekomma men är ej särskilt vanligt hos dessa patienter förrän i senare stadier.

Uni/bilat symptom - vanligt med unilat eller övervägande unilat besvär.

Skav/klåda - vanligt symptom.

Epidemiologi - finns någon i närheten av patienten som har liknande besvär? Man räknar med en inkubationstid på ca 1 vecka.

Ljuskänslighet - om corneala engagemang i from av SPK (superficiell punktat keratit) vilket förekommer.

K-linser - fråga om patienten är kontaktlinsbärare.

Syn - hur är synen? Oftast normal hos en patient med Chlamydia-konjunktivit.
Viktiga statusfynd:

Syn - oftast normal.

Follikulär konjunktivitbild - alltså folliklar i konjunktivan (evertera!)

Preaurikulära lymfkörtlar - kan oftast palperas ömmande.

Ofta ensidighet - eller mer uttalat i det ena ögat.

Ögonlockssvullnad - vanligt

Mucopurulent sekret - alltså ej så gul-aktigt som man ser hos de bakteriella konjunktiviterna.

Konjunktival / blandinjektion - Ibland grå-vita infiltrat (färgas med fluorescein och är vanligast i den övre och mittersta delen av
cornea) i konjunktiva/cornea. Uppvisar vanligen ej membranbildning (gul-vita förändringar i nedre fornix som ser ut som
sammanhängande mucus/pus) i konjunktiva vilket skiljer den från adenoinfektionen. Kan också ha en mikropannus (inväxt av
konjunktiva över cornea) på 1-2 mm upptill och detta skiljer också från adeno.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus

Palpera preaurikulära körtlar

Yttre inspektion och inspektion med oftalmoskop/spaltlampa, titta i nedre fornix efter folliklar (kan ha blödningar i dessa) och
trådigt sekret

Fluoresceinfärgning och evertering.

Om klar misstanke remiss till ögon för handläggning. Om vag misstanke, odling + Fucithalmic samt vid diagnos uppföljning på
ögonklinik samt Chalmydiaprovtagning genitalt innan insatt peroral behandling.

OBS! Anmälningspliktig sjukdom och patienten omfattas av smittskyddslagen, dvs pat får fri undersökning och behandling inkl.
läkemedel. Patienten skall också smittspåras dvs man skall ta reda på var smittan kommer från.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. Immunofluorescens kan få svar på en timme, viktigt att man skrapar hårt på
lokalbedövad konjumktiva så att man får med celler då Chlamydiaparasiten är intracellulär och man måste få med celler i skrapet som skall
till lab. Chlamydiaodling tar tre dagar. Ta adenovirusisolering eftersom det är en differentialdiagnos. Vid diagnos skickas kvinnor till gynklin och män till till hud/ven- pol för fortsatt handläggning.
Differentialdiagnoser: Adenoviruskonjunktivit se fall 3. Bakteriell konjunktivit se fall 2. Främmande kropp se fall 7.
Behandling: Tetracyklin per oralt (vanligen 500mg x 2 i 10 dagar) alt Erytromycin per oralt 500 mg x 2 i 10 dagar
Behandlingen sköts oftast av hud/ven-klin då de får undersöka pat gyn/uro besvär. (har en dylik infektion i 100% av fallen med
Chlamydiakonjunktivit). Obs Tetracykliner ges ej till gravida eller barn. Obs! Kloromycetin avdödar inte bakterien utan hämmar den bara.
Pat är berättigad till fria läkemedel. Om omgivningen till patienten inte behandlas får 50% av patienterna recidiv.
Uppföljning/prognos: En gång per vecka först tiden senare glesare, tätare om corneala infiltrat.
Fall 5. Man med irriterat öga efter kontaktlinsanvändning -- Bakteriell keratit
Typisk anamnes: En 24-årig med. stud söker dig pga ett rodnat irriterat höger öga sedan tre dagar. Han har skavkänsla och en stickande
smärta från ögat. Besvären började efter en lång dags användning av sina kontaktlinser (H/V -3.75) som avslutades med att han glömde att ta
ut dem på kvällen innan han somnade. Nu vill han helst hålla ögonlocket stängt. När han öppnar ögat kan du dock iakttaga en relativt
intensiv kärlfyllnad i de konjunktivala kärlen närmast limbus temporalt. Han har haft lite pus och tårflöde. Han uppger också att han ser
sämre på det ögat sedan debuten av ovanstående besvär. Han har inga besvär från det vänstra ögat.
Bild på en avancerad keratit av okänt ursprung. Lägg märke till det stora infiltratet som även involverar den centrala delen av cornea. Detta
gör att patienten med stor säkerhet kommer att få ett centralt ärr i cornea som ger synnedsättning och man kan komma att behöva
transplantera en ny cornea på denna patient. Större bild
Detta är en kontaktlinskeratit dvs en keratit som orsakats av en felaktig eller slarvig kontaktlinsanvändning. Det lilla perifera infiltratet ger
smärta, fotofobi, tårflöde samt visst pusflöde. Större bild
Denna patient har en keratit av bakteriellt ursprung i sitt öga. Detta öga har tidigare genomgått en cornealtransplantation vilket kan ses på
den kontinuerliga suturen som löper runt periferin på transplantatet. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Kontaktlinsskötsel (pseudomonas, acantamöba mm) - man bör efterhöra detta då det föreligger en ökad risk för keratit vid
kontaktlinsanvändning. I Sverige är vi dock världsbäst på att ha lite kontaktlinsproblem pga de kontrollsystem för linser som finns
i bl.a. optikernas regi.

Skadat ögat vid kontaktlins-hantering - kan förekomma

Visus - oftast nedsatt vilket patienten ofta noterat själv

Värk - kan vara intenbsiv och svarar dåligt på vanliga perorala analgetika

Skavkänsla som går över i värk enl. ovan

Främmande kropps-känsla - många patienter berättar att det känns som de har skräp i ögat

Epifora - tårflöde vanligt vid keratit

Fotofobi - ljuskänslighet är också vanligt vid keratit

Tänk på riskfaktorer såsom: traumatisk corneal skada, kontaktlins-bärare, keratokonjunktivitis sicca, corneal anestesi, bullös
keratopati, topikal steroidbehandling, keratoplastik, immunosuppression, DM, alk, hudsjukdomar, atopi etc.

För diffdiagnos till ett ensidigt rött öga fråga om tidigare HS-keratiter eller iriter.
Viktiga statusfynd:









Om centralt beläget infiltrat har patienten antagligen ett försämrat visus
Ensidigt - skall alltid misstänka något allvarligare när röda ögon uppträder ensiding
Cililär/blandinjektion - typiskt för en inre retning i ögat. Kärlfyllnaden är alltså mest uttalad närmast cornea
Smärta av typen skavkänsla till värk
Epifora - tårflöde
Pus av typen gulaktigt kladdigt
Infiltrat i cornea (storlek, lokalisation - försök att dokumentera detta). Färgbart? Corneasensibilitet? Främmande kropp? Irit?, ev.
hypopion?
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visuspröva

Inspektion med oftalmoskop/spaltlampa

Injektionen är vanligen av typen pericorneal/ciliär där alltså kärlfyllnaden är mest intensiv runt limbus

Fluoresceinfärgning för att kunna identifiera eventuellt infiltrat i cornea

Leta infiltrat - ser ut som en liten eller större vit fläck i den annars klara cornea

Notera infiltratets storlek - om det finns möjlighet - mät storleken och rita gärna en bild

Försök få uppfattning om eventuell ljusväg

Evertering - det kan finnas en främmande kropp (sandkorn el dyl.) under ögonlocket som orsakat keratiten

testa cornealsensibilitet

Injektion och infiltrat ger diagnosen.

Mät tryck (om möjlighet finns på VC)

OBS!! Ej behandling innan odling.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan med noggrann spaltlampe undersökning inkl tryckmätning och bedömning av
eventuell inre retning. Odlingar; fornix, cornea, cornealbiopsi (utstryk för gramfärgning och svampfärgning, baktodling, svampodling och
virusisolering.
Differentialdiagnoser: Svampkeratit -- kan uppkomma efter långvarig steroidbehandling. HS-keratit.
Behandling: Remiss till ögon akut (avtala med ögonmott per tel). Ciloxan-droppar eller Oftaquix-droppar i första hand på små sår som sitter
perifert. På ögonkliniken: Zinazef, Ciloxan varje timme första dygnet. Ev. Garamycina (görs på apoteket på beställning (kort hållbarhet) ev
inneliggande. Intensivbeh initialt. Ev Cyclogyl (mot värk och vid iritretning), ev trycksänkande droppar, ev. steroider (i senare skede). Vänta
på svaret av odling efter initial behandling och anpassa terapin efter detta svar.
Uppföljning/prognos: Täta kontroller - vilket innebär dagligen på ögonkliniken. Eventuellt inneliggande under behandling - Risk
perforation och descemetocele samt sekundärglaukom. Om litet infiltrat perifert infiltrat diskutera handläggning med ögonklinik om
behandling kan ske via VC.
Fall 6. Kvinna, 73 år med blåsor i pannan och irriterat öga -- Herpes zoster ophthalmicus
Typisk anamnes: Fru Alma Andersson, 73 år kommer till din mottagning pga ett antal svidande, kliande blåsor på ögonlockshuden och i
pannan på höger sida sedan två dagar. Blåsorna är centralt vätskefyllda och omgivna av en rodnad zon på ca 5 mm. Hon har lätt skavkänsla i
det högra ögat men tycker sig se som vanligt. Det högra ögat har en lätt blandinjektion.
Tidigt stadium av HZO med endast ett ar blåsor. Notera att nästippen verkar fri. Större bild
Blåsorna vid HZO i lite högre förstoring. Notera deras vesikulära utseende. Större bild
Notera de utbredda blåsorna inom n. Ophthalmicus utbredningsområde (n. V:I). Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Feber - kan förekomma i samband med att patienten har en allmän sjuikdomskänsla i samband med insjuknandet.

Huvudvärk - vanligt vid insjuknandet.

Värk/stickningar runt ögat - debuterar ofta 2 dagar innan utslagen

Allmän sjukdomskänsla - vid debuten.

Synnedsättning - detta ses hos patienter som har ett cornealt engagemang av sin sjukdom ( se nedan).

Fotofobi - likaså detta berättas av patienter som har ett corneal skada pga sin zoster (se nedan).

Rodnad i ögat - alltså en ökad kärlinjektion.

Epifora - tårflöde är vanligt hos dessa patienter och speciellt de som har en corneaskada.

Durationen - börjar ofta med ett par dagars brännande smärta från huden i pannan och över ögat. Bra om pat kommer inom 72
timmar efter symptomdebut då effekten av terapi är bättre.

Är pat immunokompetent? - AIDS?Leukemi? gäller främst yngre patient. Zoster kan förekomma som paramalignt fenomen.
Viktiga statusfynd:

Vesikulära utslag - som följer utbredningen av en av nV (trigeminus) grenar, klart vanligast med nV:I (ophthalmicus). Endast en
sida, respekterar medellinjen, mest markant i pannan och det övre ögonlocket.

Blåsor på nästippen? - Viktigt att ta reda på om blåsorna engagerar n. nasociliaris, då ser man blåsor ned mot nästippen och risken
för ett inre ögonengagemang (uveit) är då betydligt större.

Injektion - brukar vara av typen pericorneal injektion.

Cornea-skada? - efter fluorseceinfärgning kan man se färgbarheter som kan vara av typen pseudodendritika eller en SPK
(superficiell punktat keratit) som ter sig som en diffus utsådda av färgbarheter (prickar) över cornealytan.

Främre uveit - kan ha en irit samtidigt med ljusväg i främre ögonkammaren.

Högt ögontryck - kan förekomma samtidigt och speciellt om patienten har en uveit.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus - kan vara normal men också nedsatt beroende på cornealengagemanget.

Inspektion - av blåsor kring ögat.

Inspektion - med spaltlampa/oftalmoskop.

Fluoresceinfärgning - leta epiteldefekter och ljusväg.

Mät tryck - om möjligt.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Komplett ögonundersökning inkl. tryckmätning, fluoresceinfärgning och
ögonbottenundersökning. HZO kan ge corneaepitelskador, inre retning i form av uveit och retinit, sklerit, opticus neurit, etc.
Differentialdiagnoser: Herpes Simplex infektion - Dessa är dock vanligen unga (primär okulär herpes) hudutbredningen följer ej ett
dermatom, om cornealförändringar färgas dessa bra med fluorescein (liknar dendritika), vilket inte HZ virus-förändringarna gör lika bra.
Erysipelas - kan likna detta tillstånd.

Behandling: T. Zovirax 800 mg x 5 i 10 dagar (alt. T. Geavir samma dos ) OBS! acyklovir måste ges med försiktighet till pat med nedsatt
njurfunktion och får ej ges till gravida. Samtidigt som man ger den systemiska behandlingen skall man också ge en lokal behandling med
Zoviraxsalva x 4 (alt Geavirsalva x 4). Mydriatika - vid en inre retning (som iritbehandlingmen cave atropin pga risk för irisatrofi, man skall
ej heller ge cortison). Adstringerande lösning - som alsol till huden, ev antibiotikasalva såsom kloro alt Fucithalmic mot sekundärinfektion.
Ev analgetika. Steroider - kan ges liberalare till dessa patienter än HS-keratiten. Detta är dock en behandling som skall skötas av
ögonkliniken. Var försiktig med att ge det till patienter med kladdiga blåsor (infektion). Cortison mot postherpetisk smärta är ej aktuellt
längre som det var förr.
Uppföljning/prognos: Följ pat så länge det finns kvar ett corneaengagemang - ca var 4:e dag. Risk för sekundärglaukom (trabekulit eller
celler som fastnar i trabekelverket, sek irisatrofi och neuralgi. Förklara för patienten att det är vanligt med postherpetisk smärta.
Fall 7. Ung man med svåra smärtor från ena ögat -- corpus alienum cornea (främmande kropp)
Typisk anamnes: Jimmy Svensson, 22 år söker dig en fredag kväll kl 02.15 på din jourläkarmottagning pga svåra smärtor från sitt vänstra
öga. Han håller en handduk mot ögat och skyggar kraftigt när han kommer in i det ljusa väntrummet. Han berättar att han tidigare på kvällen
slipat med vinkelslipen på sin Amazon GT 1968. Han använde skyddsglasögon under arbetet och hade inga besvär från ögat under tiden han
höll på utan besvären kom efter ett par timmar. Han säger att smärtan nu är närmast outhärdlig.
Bild på främmande kropp straxt innanför limbus i cornea. Större bild
En högre förstoring av föregående bild. Större bild
Bild på en främmande kropp subtarsalt. Notera att främmande kroppar oftast hamnar i sulcus subtarsalis, dvs den lilla "ränna" som löper
längs med ögonlockskanten straxt innanför cilieraden. Större bild
På denna bild ses en främmande kropp som suttit i cornea lite längre tid, kanske en vecka. Tecknet på att den har en längre duration är att
man så tydligt ser en kärlinväxt mot den främmande kroppen. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Hur traumat gick till - metall mot metall!!, Om jakande indikerar detta att det kan finnas en intra-okulär främmande kropp. OBS!
att vissa pat inte har en aning om att något kommit in i ögat på dem. Skyddsglas ingen garanti för att det inte finns en främmande
kropp i ögat.

Syn? - kan ha synnedsättning om främmande kroppen sitter centralt men också helt normal syn om främmande kroppen sitter
perifert.

Värk - Brukar ge kraftig värk från ögat. Värken är av typen stickande smärta som skiljer från den man skulle kunna karakterisera
som molande väk c´vid t.ex inre inflammationer i ögat.

Epifora - Tårflöde är vanligt vid corneala skador.

Skavkänsla / främmande kroppskänsla - Främmande kropp i ögat ger omedlebart besvär och ofta värkfrån ögat av typen stickande
smärta

Fotofobi - Vid alla corneala skador får man en ljuskänslighet. Orsaken till detta är egentligen oklar.
Viktiga statusfynd:

Synnedsättning - kräver oftast en droppe lokalanestesi innan synprövning.

Fotofobi - se ovan

Blefarospasm - Det är vanligt att man får en ögonlockskramp när man har en främmande kropp i cornea och den kan kräva att
man ger en droppe lokalanestesi för att man skall kunna undersöka ögat. Tänk på att alltid ge en droppe från en ny (steril)
endosförpackning så att den inte kan ha kontaminerats genom att den legat på en mottagning under en tid ( man kan ju primärt
inte veta om det finns en perforation och då skulle en kontaminerad droppe kunna får katastrofala följder för ögat.

Epifora - se ovan.

Pericorneal injektion - vanligen nära det ställe där graden sitter (om den sitter i perifera cornea) annars mer generellt en dylik
injektion med den mesta kärlfyllnaden alltså närmast corneakanten och lite blekare längre perifert.

Gradens lokalisation och djup. Om längre tid tillbaka kan det ha bildats kärlinväxt (se bild ovan) eller corneala infiltrat.

Ljusväg - leta efter detta.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus - försäkringsaspekter alltså om patienten har en försäkring vill försäkringsbolaget ofta veta vad synförmågan var i samband
med den första kontakten med sjukvården efter skadan. Vanligen kan man behöva ge en droppe lokalanestetika före man kan
undersöka pat.

Inspektion - med lupp, oftalmoskop eller biomikroskop bilat.

Färga med fluoresceinfärg.

Lokalisera den främmande kroppen.

Evertera - för att hitta subtarsala främmande kroppar (se bild ovan).

Leta ljusväg som ett tecken på inre retning.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan på Vårdcentralen
Differentialdiagnoser: Intra-okulär flisa - anamnesen är mycket viktig här -- fråga efter metall mot metall alt metal mot sten etc. Corneal
erosion -- diffas genom fluoresceinfärgning. Subtarsal främmande kropp - diffas genom att dessa vanligen ger upphov till vertikala rispor i
cornealepitelet som färgas med fluoresceinfärg
Behandling: Ingen behandling initialt - Ta bort den främmande kroppen i lokalanestesi med en bomullspinne eller främmande
kroppsinstrument. Chloromycetinasalva x 5 i ögat till det känns bra och ytterligare en dag. Får du inte bort graden - lägg i antibiotika-salva
och remittera pat till ögonkliniken nästa dag. (Ibland lättare att få bort sk. rost eller främmande kroppen om man haft salva i ögat en eller ett
par dagar.
Uppföljning/prognos: Inget återbesök - Om central flisa och rostring -- pat kollas om två dagar för eventuellt en ny skrapning, annars ej.
Eventuellt kan man behöva slipa på kvarvarande rostring (med cornealfräs - finns på ögonkliniker). Samtliga fall skall komma åter om ej bra
inom 3 dgr. Tänk på risken för keratit.
Fall 8. Rengöringsmedel i ögat -- Kemisk skada
Typisk anamnes: Du blir kallad till telefonen på jourmottagningen en kväll. I luren hör du en närmast hysterisk kvinnoröst som berättar att
hon alldeles nyss försökt att öppna en Ajax-flaska för att rengöra badrummet. Rengöringsmedlet hade dock fastnat i spetsen på flaskan varför
hon klämde lite extra på flaskan och helt plötsligt lossnade "proppen" och hon fick en koncentrerad stråle Ajax rakt in i höger öga. Hon har
svårt att berätta detta för hon säger att det gör så ont. Vad blir din handläggning nu?
Bild på en patient med en kemisk etsskada i bägge gonen. Notera hur relativt bleka konjunktiva är och att den högra cornean är opak pga
etsningen. Större bild
Bild på en opak cornea i högre förstoring. Större bild

På denna bild ses utseendet vid fluoresceinfärgning där man ser en punktata keratit dvs mikroskopiska sår i cornealepitelet. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Typ av kemiskt medel - Basiskt (såsom lut, ammoniak, bränd kalk, kaustiksoda, cement) ger djupare
skada medan syror och lösningsmedel ger ytligare skada. Cement - under tryck ganska vanlig skada . Tid sedan expositionen. Har pat sköljt
och med vad?? Syra precipiterar och aggregerar vilket ger upphov till en barriär, alkali ger förtvålning av lipider och binder till kollagen
vilket förstör den normala barriären. Ger upphov till en förändring av pH i främre kammaren vilket ger irisskada och andra komplikationer.
Observera att ammoniak penetrerar cornea på några sekunder och stark lutlösning på 20 sek.!! Rengöringsvätskor inför målning kan vara
starkt basiska utan att ha varningstext.
Viktiga statusfynd: Visus - skall man alltid försöka få en uppfattning om vid en ögonskada. Uppskatta epitelskadan - kan vara från en
begränsad ytlig skada till avlösning av hela epitelet. Konjunktival chemos - vanligt vid etsskador -s er ut som gelé i ögat. Hyperemi - ögat
kan vara ganska blekt i sambend med en etsskada. En avaskulär konjunktiva = vävnadsdöd och allvarligt tillstånd. Ljusväg? - leta efter detta
- tecken på en inre skada. Kan dock vara svår att se då man ofta har en opak cornea.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Ge en droppe lokalanestesi innan du börjar skölja så går det lättare. Gör inga
undersökningar innan du har sköljt ordentligt i minst 15 min. Sköljning med koksalt, ej syror eller baser för att försöka neutralisera. Visus
Inspektion med oftalmoskop eller spaltlampa. Evertering och fluoresceinfärgning. Leta ljusväg. Remiss till ögon akut
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. Ev spoldropp, annars mera sköljning. Ev inläggning.
Differentialdiagnoser: Inga egentligen
Behandling:

Sköljning, sköljning, sköljning. Lita dock aldrig på patientens uppgift om spoltid.

Rensa rent i konjunktivalfornix med fuktiga bomullspinnar.

Salva i ögat, rek antibiotikasalva typ kloramfenikol mot superinfektion.

Regim som vid cornealerosion.

Steroider ges (på ögonkliniken) första veckan mot iritretningen samt för att förhindra bildningen av symblefaron. Däremot skall
man vara försiktig med att ge steroider från andra veckan då det hindrar kollagensyntesen för uppbyggnaden av stromat.

Graden av ischemi säger något om prognosen för synen - <1/3 god prognos, 1/3 till ½ halvbra prognos och >1/2 ger urusel
prognos.
Uppföljning/prognos: Görs oftast på ögonkliniken - Observera epitelläkningen. Om man kan förmoda basiskt kemikalie skall man se pat
ofta då cornea kan skadas efter ngn dag med nedsmältning etc. Dessutom bör man observera trycket dagarna efter skadan då det kan stiga när
skleraltrådarna drar ihop sej av den kemiska påverkan. Sequelerisk: Cornealsmältning/epitelavlossning, siccasyndrom, symblefaron,
kärlinväxt, sekundär glaukom eller katarakt. Observera också att läkningen ofta ser bra ut första veckan men att komplikationerna kommer
därefter.
Fall 9. Kvinna som blivit petad i ögat -- corneal erosion
Typisk anamnes: En 29-årig kvinna söker dig på husläkarmottagningen pga smärtor från vänster öga. Hon berättar att hon för ca två timmar
sedan lekt med sin ett-årige son när han plötsligt av misstag råkat peta henne i ögat med tummen. Till en början sved det lite men efter hand
började ögat tåras rejält och hon har nu kraftiga smärtor. Hon blev tvungen att ta taxi in till mottagningen då hon inte tyckte att hon kunde
köra bil pga smärtan.
Bild på en cornea med en stor cirkulär epiteldefekt efter ett trauma mot ögat. På bilden har man gjort fluoresceinfärgning. Större bild
Lite annorlunda bild på en corneal erosion som beror på ett par pappersark som blivit kastade mot patienten och orsakat de vertikala
risporna i cornealepitelet. Större bild
På denna bild ses en vanlig orsak till en corneal erosion såsom en subtarsal främmande kropp. Större bild
På denna bild ses rispor i kornea. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Smärta - stickande skavande smärta. Epifora - tårarna flödar vid en cornealskada. Detta är ögats sätt att
skydda sig mot fler skador och läkprocess. Fotofobi (ljuskänslighet) - vanligt vid skador i cornea.
Viktiga statusfynd: Smärtpåverkan. Epifora. Ljuskänslighet. Injektion av typen pericorneal.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus - kan behöva droppa lokalanestetika för att kunna mäta visus och undersöka
alls. Inspektion med oftalmoskop/spaltlampa inkl fluorescein-färgning och evertering. Seidels test för perforation (titta i fluoresceinfärgen
om neg kontrast uppkommer = läckage av kammarvätska) om pos skall behandlas som en perforation.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? som ovan
Differentialdiagnoser: corpus alienum cornea alt. subtarsale. Om fr kropp i cornea borde denna synas i biomikroskopet, om fr. kropp
subtarsalt brukar men se vertikala epiteldefekter "rispor" på corneaytan och kan avgöra läget.
Behandling: Chloromycetinsalva x 5 i ögat tills symptomfrihet och ytterligare en dag samt till natten ytterligare en tid. Om mkt liten perifer
skada räcker det med oc simplex. Bandage så länge bedövningen sitter i. Obs! får ej köra bil med lappen på. Ej lokalanestesi hem med pat
pga risk för försämrad läkning. Eventuellt mydriatika för att minska smärtan.
Uppföljning/prognos: God prognos, inget återbesök. Pat skall informeras om att det skall vara bra på tre dagar annars åter (kan vara en
keratit som utvecklats i såret). Om recidiverande corneala erosioner - långtidsbeh med oc simplex, kontaktlins eller excimerlaser (alltså
remiss till ögon).
Fall 10. Äldre kvinna med sveda och klåda i bägge ögonen -- kronisk blefarokonjunktivit.
Typisk anamnes: Fru Johansson, 82 år kommer till dig pga sveda och klåda i sina ögon sedan en tid. Hon berättar att hon tycker att ögonen
alltid ser så röda och irriterade ut och det svider och kliar för jämnan. Ibland har hon lite sekret som kladdar ihop locken och hon får då blöta
upp dem på morgonen. Hon har haft besvär i säkert en månad och fick för två veckor sedan Kloramfenikolsalva utskrivet av en snäll
dotterson som jobbade på sitt första vikariat som röntgenläkare. Salvan hjälpte lite men så fort hon slutade var besvären där igen.
Bild på en kronisk blefrarit med svullna, rodnade ögonlockskanter samt cilieförlust. Större bild
Bild på ett typiskt utseende med crustor i cilierna. Större bild
Ytterligare en bild på kronisk blefarit. Större bild
Okulär Rosacea är en av de sjukdomar som kan ge en besvärlig kroisk blefarit och ge de besvär som denna patient har. Större bild
På denna bild ses de fyllda körtelutförsgångarna längs ögonlockskanten. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Långvariga, varierande besvär, "Missförstådda" (tidigare beh? var? när?). Oftast bilaterala besvär.
Rödögdhet/röda ögonlock. Skav, irritation, grus, brännande, klåda, mm. Ibland igenkladdade ögon spec på morgnar Behandling med div
lokala antibiotika har gett en övergående effekt. Cilieförlust vanligt. "Skräp" i ögonfransarna. "Vattniga ögon". Torrhetskänsla. Hudsjd
(rosacea, atopi, psoriasis, allergi). Vanligt med hudsjukdom samtidigt.
Viktiga statusfynd: Ev tecken till hudsjukdom enl. ovan. Rodnade och förtjockade ögonlocksränder med markerade kärl på kanten.
Cilieförlust. Krustor i kvarvarande cilier. Mukös sekretion. Konjunktival injektion. Kan ha superficiella punktata epiteldefekter (SPK).
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus i regel normalt. Inspektion av hud, ögonlock och bulb inkl fluoresceinfärgning.

Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. Ev. odla från ögonlocksranden, agens är dock oftast Staph varför odlingen
egentligen är onödig.
Differentialdiagnoser: Akut konjunktivit (inkl adeno och chlamydia). Främmande kropp, Corneal erosion, Sicca, Trichiasis, En/ektropion,
Behandling:Information om att det handlar om en bakterieinfektion (oftast staf. aureus) som utsöndrar toxiner och ger upphov till kemisk
konjunktivit. Badda och skrubba ögonlocksränderna med en fuktad frottéhandduk (ev. kan baby- schampo användas som inte svider).
Därefter torkning och klorosalva på den torra ögonlocksranden. Behandlingstid är oftast 2-3 veckor och detta kan vara jobbigt och därför
slutar patienten ofta för tidigt att behandla sig och besvären recidiverar och blir lätt kroniska. Ev oculentum simplex i en kur efteråt.
Information om att tillståndet kan vara kroniskt. "Sura" blefariter kan ges en kur med tetracykliner ngn gång. Ev. kortare kur med steroider
men då på ögonläkares initiativ.
Uppföljning/prognos: Information och återbesök vid terapiresistenta besvär.
Fall 11. Ung man med skavkänsla och stickande smärta i ena ögat -- Herpes simplexkeratit
Typisk anamnes: En 22-årig man söker dig pga skavkänsla och stickande smärta från höger öga. Han uppger att han tycker att synen på det
högra ögat är lite sämre och ögat tåras rejält men det har inte varit något pus i ögat. Du noterar en injicerad konjunktiva där den mesta
injektionen ligger närmast limbus. Han säger sig inte ha några besvär från det vänstra ögat. På din fråga uppger han att han haft en liknande
episod för något år sedan men att tillståndet förbättrades spontant efter några dagar utan behandling. Då han denna gång haft besvär i fyra
dagar tyckte han att han behövde hjälp.
Bild på en cornea med en typisk dendritika-keratit orsakad av herpes simplex virus. På bilden har man gjort fluoresceinfärgning. Större bild
Förstoring av en liknande bild. Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Visusnedsättning - Vanligen lätt till måttligt nedsatt

Unilaterala besvär är nästan regel.

Skav, värk - oftast har patienten detta då det föreligger ett cornealsår

Fotofobi - ljuskänslighet som alla patienter med en skada på cornea

Epifora - är vanligt vid en corneal skada

Mucös/vattnig sekretion ses oftast om ej en sekundär bakteriell infektion har tillstött då sekretet blir mer purulent

Tidigare liknande besvär - Man skall komma ihåg att HS-keratit vanligen recidiverar (ca 20-25%) och därför kan patienten
mycket väl ha haft en liknande episod tidigare

Dermatit - i anbsiktet kan förekomma samtidigt

Kontakt-linser - är ett varningstecken se nedan

Triggermekanismer - såsom kontaktlinser, corneal erosion nyligen, corneal anestesi (sensibiliteten går ner för varje gång man får
ett recidiv). Sicca, steroidbehandling, keratoplastik etc är alla triggerfaktirer för utlösande av en HS-keratit.
Viktiga statusfynd:

Visus - enl. ovan

Dermatit på ögonlocket är ett vanligt fynd

Blandad injektion är det vanligaste

Ensidigt dominerar

Ev. nedsatt cornealsensibilitet

Dendritika-infiltrat - typiskt utseende vid fluoresceinfärgning (se bild ovan)

Punktata keratit-mönster initialt - detta gör HS-keratiten svår att diagnosticera i tidiga skeden då den kan bara bestå av en enda
prick i cornealepiteket som tar färg med fluoresceinfärg. När väl dendritikan har kommot brukar det inte vara några problem att
ställa diagnosen pga det typsika utseendet

Ev ljusväg - om det förekommer en inre retning - detta är ett allvarligt tecken och skall remitteras skyndsamt

Barn - med liknande besvär är oftast drabbade av primär oculär herpes och då får de en ensidig rash i ansiktet med vätskefyllda
vesikler. Risk för encefalit finns hos små barn
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus - skall alltid undersökas på en patient som har en cornealskada.

Inspektion med oftalmoskop/spaltlampa

Fluoresceinfärgning - leta efter det typiska infiltratet i cornea - eventuellt bara en liten prick i tidiga stadier

Evertering - för att utesluta främmande kropp

Ljusväg - letar man efter

Tryckmät (om möjlighet till detta finns på VC).

Corneal sensibilitet - kan man mäta med en spetsig bumullsspets som man drar ut och tvinnar från en bomullspinne (tops) Jämför sidorna.

Remiss till ögon inom 1 dygn helst akut.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan men också kanske virusisolering (spec om förstagångsinfektion).
Differentialdiagnoser: HZO - herpes zoster ophthalmicus - har dock oftast mer hudengagemang (i cornea kan det se ut som en erosion mer
ej lika tydlig grenformation). Bakteriell keratit - vanligen då mer pus-liknande sekretion. Irit - är ju alltid en differentialdiagnos vid ett rött
öga men de brukar ju ha en ljusväg. HS-infektion typ II - som kan drabba barn. Barn med en dylik infektion skall skickas till barnkliniken då
de obehandlade kan utveckla neurologiska sequelae. Ögat är sällan något större problem hos dessa.
Behandling: Abrasio - dvs en skrapning i cornea för att minska virusmängden men också för att få ett utbyte för eventuell corneal
virusisolering/odling. Zovirax-salva x 4-6 i ögat, får ej använda kontaktlinser under behandlingen samt helst inte förrän efter två veckor efter
avslutad behandling. Om uveitretning -- systemisk behandling T. Zovirax 200 mg x 5 X, om endast keratit ge endast lokalbehandling. Cave
steroider lokalt. Tala om för patienten att detta är en kronisk barnsjukdom som kommer igen under livet i olika skepnade. Ev kan
mydriaticum ges för att behandla fotofobin
Uppföljning/prognos: God men kan vara långdraget. Risk finns för synnedsättning pga ärr. Kontroll ca1 gång per vecka tills corneaepitelet
läkt. Observera att detta är den vanligaste orsaken till corneal blindhet.
Fall 12. Äldre man med tårflöde och skavkänsla -- Ektropion
Typisk anamnes: En 75-årig man söker dig pga skav och irritation bilateralt i ögonen sedan en tid. Han besväras ofta av att tårarna rinner
ner på kinderna. Du noterar genast att hans nedre ögonlock ej ligger an mot konjunktivan och själva ögonlocksranden är lite svullen och
förtjockad.
Bild på ett typiskt utseende vid ektropion. Patienten har vulstiga ögonlockskanter som är lätt svullna och ligger ej an mot konjunktiva
Här är en bild på det motsatta fenomenet dvs att ögonlockskanten viker sig inåt, dvs entropion Större bild

Denna bild visar en patient med en ischtyos som har fått ett ärr-ektropion. Man ser de vertikala striae i huden under det undre locket som
tecken på ichtyosen Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Tårflöde - vanligt vid både ektropion och entropion pga att tårpunkten inte ligger an mot konjunktiva på
ett riktigt sätt. Irritation - ibland skavkänsla pga att ögat lätt blir torrt om inte tårfunktionen är normal. Tidigare kirugi i detta område i
ansiktet - Detta kan orsaka ärrbildningar som i sin tur kan leda till ett felställt ögonlock. Kemisk ets-skada - vanligaste orsaken till
ärrbildningar i huden runt ansiktet. Trauma - med efterföljande kirurgi, ex sårsuturer etc. Facialispares - detta är en vanlig orsak till att man
har en dålig blickgunktion och då också ett felställt ögonlock. Hudsjukdom - såsom rosacea, skerodermi eller mer banala eksem kan ge
upphov till felställda ögonlock så småningom.
Viktiga statusfynd: Typiskt utseende på ögonlocksranden enligt ovan i fallbeskrivningen. Tårpunkten kollas om den ligger an mot bulben?
Kan uppvisa en superficiell punktata keratit (SPK) och blefarit pga dålig blickfunktion.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Inspektion av hud ögonlock, punktum, främre segmentet. Fluoresceinfärgning.
Kolla orbicularis oculi-funktion med avseende på facialispares. Icke akut remiss till ögon efter insatt behandling enl nedan.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan på Vårdcentralen
Differentialdiagnoser: Facialispares
Behandling: Kirurgi inom ögon-öppenvård ((i princip gör man ett litet V-format klipp i nedre lockskanten och exciderar en liten bit av
kanten och underliggande vävnad). Kirurgin bör utföras av ögonspecialist. Om orsaken är n. VII pares bör man vänta med kirurgin tills
åtminstone 6 månader då nervfunktionen kan restituera sig. Tårsubstition/oc simplex om subj besvär av skavkänsla eller SPK.
Om dermatit bidragande orsak behandlas denna.
Uppföljning/prognos: God prognos efter op. Möjligen skall man se pat med SPK för att se att det läker, annars ej.
Fall 13. Ung pojke med klåda i ögonen. -- Allerigisk konjunktivit
Typisk anamnes: Pelle, 10 år kommer till dig pga klåda bilateralt i ögonen sedan någon vecka. Han uppger att det kliar förskräckligt och
han gnuggar sig under besöket ett flertal gånger i ögonen. Han är lite rodnad i huden runt ögonen och mamman uppger att han ibland har
varit svullen runt ögonen pga att han gnuggat så intensivt. Det har inte varit något pus i ögat men du noterar ett vitt segt sekret och ett ökat
tårflöde. Konjunktivan har en lite glas-artad svullnad bilateralt. Pelle anger att han ser bra.
Bild på ett typiskt utseende vid allergisk konjunktivit. Kraftig rodnad i palpebrala konjunktivan (den som ligger mot ögonloclets insida) och
en relativt blek bulb. Vanligen ser man dock chemos dvs en glasartad svullnad i konjunktiva samtidigt Större bild
Typiskt utseende vid evertering hos en patient som har allergiska besvär (men kan se ut så här även utan besvär). I detta fall var det
kontaktlinser som orsakde detta utseende Större bild
Detta är en bild på en allergisk reaktion på läkemedel. Det var en patient som fick ögondroppar med ett konserveringsmedel (vanligen
Bensalkonklorid) som hon var allergisk mot. Rodnaden och klådan uppkom efter ett par timmar eter droppningen Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Klåda är det klart dominerande symptomet
Viktiga statusfynd: Oftast normalt visus. Chemos dvs den glasartade svullnad som uppkommer i konjunktiva vid dessa tillstånd. Ser ut som
"gelé" i ögat. Injektion av typen konjunktival dvs mest rodnad i periferin och mindre närmare cornea.. I amerikans litteratur benämns
tillståndet ofta "pink eye". Inga svullna lymfkörtlar brukar man ha vid detta tillstånd. Trådigt/vattnigt sekret är vanligt och diffar från den
bakteriella konjunktiviten. Ögonlockssvullnad är vanligt.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Ev visus-kontroll som skall vara normal. Inspektion med oftalmoskop/spaltlampa
fluoresceinfärgning - man skall inte se ngr färgbarheter vid detta tillstånd men se punkten nedan. Evertering. Om vernal papillhypertrofi
ibland corneala färgbarheter.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan på VC
Differentialdiagnoser: Vernal konjunktivit (IgE-stegring, eosinofili, associerat till atopi), vanlig hos pojkar 5-15 år under ett par säsonger
(vår/sommar, verna=vår) för att sedan försvinna och aldrig besvära patienten igen. Den vernala konjunktiviten brukar ej ha andra allergiska
symptom som t.ex. hösnuva. Adenoviruskonjunktivit men den patienten är vanligen mer påverkad och klådan är ej så dominerande symptom.
Det brukar finnas anamnestiska faktorer som skiljer (epidemiologin t.ex.)
Behandling: Lomudal ögondroppar, Livostin, Antasten-Privin etc etc. För kraftigare effekt ges kombinationen av någon av de ovanstående
ögondroparna med en tablett anti-histamin såsom Clarityn Om kraftig och terapiresistent inflammation kan man på ögonklinik behandla med
steroider lokalt. Detta blir då ett specialistvård fall då man måste följa upp patienten i och med att man satt in sterioder (se nedan)
Uppföljning/prognos: Behövs ej. Patienten återvänder troligen om han/hon inte blivit bra. Om steroidbehandling gjorts skall kontroll
genomföras med avseende främst på tryck.
Fall 14. Man med smärtor och synnedsättning på ett öga -- Akut irit (främre uveit)
Typisk anamnes: På din husläkarmottagning söker Hans Fredman, 41 år pga smärtor och synnedsättning i höger öga sedan två dagar. Du
känner patienten sedan tidigare då han sökt och blivit sjukskriven för lumbago-ischias vid några tillfällen för ca ett år sedan. De akuta
besvären består i en dov smärta från höger öga som förvärras och blir intensiv när han tittar mot ljuset. Han har inget pus men möjligen lite
ökat tårflöde. Du noterar en synskärpa på: SH 0.5 ok 0.9 add stph; SV 1.0 ok
Han uppvisar också en injektion som är mest intensiv nära limbus. Han har inga besvär från vänster öga.
Denna bild visar en typisk s.k. ljusväg hos en patient emd en främre uveit. Notera det stråk av ljus som går igenom främre kammaren som ett
tecken på att det finns inflammatoriska celler där i kammarvattnet Större bild
Om ljusvägen blir kraftig kan den fungera som ett "klister" och iris löder fast mot den främre linsytan. Detta ger upphov till en oiris som blir
deformerad och kan anta konstiga former Större bild
På denna bild ses en ljusväg där det inflammatoriska materialet har sedimenterat ned på botten av den främre kammaren. Detta ger upphov
till en s.k. hypopion Större bild
De inflammatoriska cellerna kan också fastna på endotelet och ger då upphov till s.k. precipitat Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Synnedsättning - lätt till måttlig

I regel unilaterala besvär. Det förekommer bilaterala men dessa är vanligen mer allvarligare.

Värk - värken är av typen "huvudvärk i ögat" och det gör att det går att skilja från den värk man känner vid t.ex en främmande
kropp

Ljuskänslighet - fotofobi - vanligt symptom och fynd hos dessa patienter.

Epifora - lindrigt tårflöde, vanligen inget pus.

Recidiverande besvär - Iriter recidiverar ofta men det kan vara länge mellan episoderna varför patienten kan ha glömt en tidigare
episom tills du påminner honom/henne med din fråga

Predisponernade faktorer såsom ryggbesvär (tänk på Mb. Bechterew), hosta (tänk på Sarkoidos), urinvägsbesvär (tänk på Reiters
syndrom). (Etiologi finns i ca 20 % av fallen).
Viktiga statusfynd:



Måttlig visusnedsättning som uppkommer genom den grumlighet som uppkommer i främre kammaren pga de inflammatoriska
cellerna.

Ciliär injektion - denna kännetecknas av att ögat är mest kärlinjicerat närmast cornea och blir något blekare mer perifert,

Ensidighet (oftast) - bilateral iriterförekommer me de är oftast allvarligare

Precipitat på endotelet - i princip är detta ljusvägen som "fastnat" på endotelet (ofta lymfocyter)

Ljusväg/celler i Främre kammaren - se bilden ovan

Bakre synechier - ses ibland och kan ses på bild 2 ovan

Tryckstegring förekommer vid irit då de inflammatoriska cellerna kan ge upphov till detta pga sin volym

Mios - ett av kardinaltecknen på att det är en irit. Det vanliga är att man vid en irit har en mios på sjukt öga jmf med friska ögat

Hypopion - också det en effekt av de inflammatoriska cellerna. Se bilden 3 ovan
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visusundersökning.

Inspektion av ögats yttre, injektion etc.

Pupillstorlek / pupillreflexer

Tryckmätning (om möjlighet finns på VC).

Fluoresceinfärgning för att utelsuta en av differentialdiagnoserna - keratit. Irit förekommer också sekundärt till t.ex. Herpes
Simplex-keratit, Bakteriell keratit och herpes zoster oftalmicus

Dilatera om ej högt tryck för att utesluta bakre synechier.

Remiss till ögon vid misstanke akut.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan ppå VC. Oftalmoskopera för detektion av en eventuell bakre uveit. Eventuell
utredning med blodanalys med SR, leukocyter, ANA, ev HLA B27, lungrtg. Vanligtvis sköts utredning på VC eller reumatologklinik.
Differentialdiagnoser: Sekundär irit. Intraoculär flisa. Akut glaukom - pupillen kan diffa - Vid en irit har man oftast en mindre pupll på det
sjuka ögat och vid ett aku glaukom har man oftare en stor pupill på det sjuka ögat i jämförelse med det friska ögat. Keratit kan ge uveit om
keratiten är stor och intensiv - remiss fall!
Behandling: Behandlingen inriktas på att undvika synekier och dämpa inflammationen. För att undvika synekier skall man ge mydriatika
(pupillvidgande) såsom Isopto-Atropin som också har en effekt på kärlväggen i iris som stabiliseras så att det inte läcker ut så mycket
inflammatoriskt material. För att dämpa inflammationen kan man använda sterioiddroppar såsom Isopto-Maxidex. Doseringen blir ofta
Atropin x 2 och Maxidex x 6 i det drabbade ögat. Observera att denna behandling är ett specialistfall. När kliniskt utläkt uttrappning av terapi
för att minska risk för "rebound"inflammation
Uppföljning/prognos: Tämligen god prognos, ta tillbaka pat om ca en vecka och tryckmät!! (vissa pat reagerar med tryckstegring på
ögondroppar. Komplikationsrisk föreligger för bakre synechier, katarakt och glaukom av både steroiderna och själva grundsjukdomen.
Fall 15. Kvinna med smärtor och rodnad i ena ögat
Typisk anamnes: Lotta Bengtsson, 28 år söker dig pga smärtor från vänster öga sedan en vecka. Smärtan som är ganska dov ("som
huvudvärk i ögat") sitter mest lokaliserad till den nasala delen av bulben och det är också inom den delen som hon har den kraftigaste
injektionen. Hon har ingen försämrad syn, anser sig frisk i övrigt, och tar inga mediciner. Hon påminner sig att hon haft en liknande episod
för något år sedan men den gången vek symptomen innan hon hann söka för besvären. Hon tycker dock att besvären denna gång är mer
uttalade.
Bild på ett typiskt utseende för en episklerit med en lokaliserad rodnad / kärlinjektion Större bild
På denna bild ses en mer uttalad episklerit Större bild
På denna bild ses en sklerit med mer uttalad kärlfyllnad Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Värk - i regel unilateralt och i regel måttlig. Om allmänpåverkan och kraftig värk skall man börja fundera
om patienten har en sklerit. Lokaliserad ömhet - detta är det mest typiska fyndet och patienten kan ha noterat detta själv. Recidiv Episkleriten recidiverar vilket gör att många patienter kan uppge att de haft en liknande episod tidigare. Ingen sekretion - sekretion är ej
typisk för episklerit. Reumatisk / autoimmun sjukdom (såsom Reumatiod artrit, sarcoidos, Ulcerös colit etc) efterfrågas då detta är ej ovanligt
hos patient med episklerit. Vanligtvis yngre för övrigt frisk person.
Viktiga statusfynd: Lokaliserad rodnad (stasade episklerala kärl). Ömhet över rodnaden - det mest typsika fyndet. Visus oftast normal
normalt ögonstatus. Sklerit gör ont, episklerit gör inte ont.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus - vanligen normalt. Inspektion med evertering och fluoresceinfärgning.
Palpation. Mät tryck. Leta ljusväg om utrustning (biomikroskop) finns. Med bomullspinne på anesteserad konjunktiva kan man fytta de
episklerala kärlen och detta blir då relativt diagnostiskt. Remiss till ögon "subakut"om uttalade besvär.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan
Differentialdiagnoser: Sklerit (äldre pat, ev visuspåverkan, djupare blånad av bulben, smärtan dovare och mer intensiv, oftare associerat till
reumatisk sjukdom, dessa patienter är ofta sjukare). Irit (kan finnas samtidigt). Konjunktivit. Corpus alienum dvs främmande kropp - smärtan
brukar dock ha en annan karaktär. Cornealerosion - samma här ed smärtan som brukar vara annorlunda. Keratit - denna bör dock ha en
corneal skada som färgas med fluorescein vilket episkleriten inte har.
Behandling: Lättare fall klaras bra med tårsubstitution, annars mild cortisondrp (på ögonklinik), exvis Ultracortenol x 4. Peroral ickesteroid
antiflogistika kan försökas. Observera att steroid-insättning bör göras på ögonkliniken
Uppföljning/prognos: Skall kontrolleras som alla som fått steroidbehandling då denna hos predisponerade individer kan ge upphov till
tryckstegring, i övrigt god prognos men kan recidivera
Fall 16. Ung kvinna med kraftig smärta i ögonen efter solariebesök -- Fotoelektrisk keratit ("svetsblänk", "snöblindhet")
Typisk anamnes: En 19-årig kvinna söker dig pga bilateral kraftig smärta från ögonen. Hon leds in till mottagningen av en kamrat då hon
inte vill/kan hålla ögonen öppna pga smärtan. Hon berättar att hon för tre timmar sedan var och provade stans nyaste solarium och initialt
glömde att ta på sig skyddsglas. Hon låg i solariet kanske fem minuter innan hon kom på att hon måste ha skyddsglasen på sig. Hon satte på
sig dem och fortsatte sola i ytterligare 25 minuter. Hon hade inga besvär från ögonen direkt efter solningen men besvären med smärta och
ljuskänslighet kom efter ca två timmar. Hon är nu ordentligt smärtpåverkad och säger att hon inte kan öppna ögonen så att du skall kunna
undersöka henne.
Ett öga som utsatts för UV-ljus och hela cornealepitelet har här lösts av och man ser detta på den lite oregelbundna corneaytan
Här ses ett öga som utsatts för UV-ljus och detta har orsakat en SPK - superficiell punktat keratit vilket ger kraftig smärta och skavkänsla
trot sin ytliga lokalisation Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Expositionsanamnes - ofta ett fritt intervall (upp till 12h) efter expositionen som solningi solarium,
svetsning, skidåkning i Alperna utans solglas etc. Smärta - mycket kraftig smärta med känlsan av att det "sitter något i ögat". Skav - beror
ppå det sår som finns i cornea. Tårflöde - vanlig reaktion på corneaskada. Fotofobi - också det en vanlig reaktion på corneaskada.
Synnedsättning som dock kan bättras med stph

Viktiga statusfynd: Vanligen en bilateral kärfyllnad som en blandinjektion. Superficiell punktata keratit ibland sammanflytande och större
delar av cornealepitelet har då lösts av och försvunnit. Ögonlocksödem - vanligt fynd delvis beroende på att man gnuggar sig i ögonen efter
en dylik skada. Måttlig mios - vanlig reaktion på corneal skada. Ev chemos.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus - ibland med enkla medel men så att man får en uppfattning om patienten
ser överhuvudtaget. Kan testas med en tidningstext som man håller upp och patienten får läsa. Kan sedan antecknas i journalen ("klarar att
läsa tidningstext på 50 cm med det skadade ögat"). Inspektion med spaltlampa/oftalmoskop. Fluoresceinfärgning viktig för att utröna
cornealskadans utbredning. Evertering för att utelsuta främmande kroppp som orsak till besvären - Kan naturligtvis vara både en
fotoelektrisk keratit och en främmande kropp
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan
Differentialdiagnoser: Kemikalieskada skall utelsutas genom anamnesen. Toxisk epiteliopati ex efter mediciner såsom neomycin,
tobramycin, etc ovanligt dock. Viruskeratokonjunktivit - epidemiologin och insjuknandet skiljer. Främmande kropp - kan var bägge
diagnoserna
Behandling: Salva (oculentum simplex) och lokalanestesi-droppe på mottagningen (men får ej skickas med hem). Förband, vila - ju mer
man rör ögonen desto mer ont gör det och desto sämre sker corneal-läkningen. perorala analgetika har dock ganska dålig effekt på dylika
skador. Ev cycloplegica mot ciliarisspasmen. Ev Cincain-salva (en droppe lokalanestesi ) som kan köpas receptfritt på apoteket (får bara
användas en gång).
Uppföljning/prognos: God prognos. Ingen uppföljning om läkning inom timmar -1 dygn. Skall återvända till mottagningen om det inte
känns bra efter två dygn - risk för keratit.

--------------------------------------------------------------------2. Huvudfall-------------------------------------------------------------------

1. Anton 5 år söker på VC då han sedan 2d är mkt kladdig i ögonen. På morgonen är de helt
igenklistrade och mamman har fått hjälpa honom att blöta upp fransarna för att han ska kunna
se. Anton är lite förkyld men inget värre, han har gått på dagis. Du ser att ögonen är måttligt
rodnade och att det sitter kladd i ögonfransarna.

Diagnos: Bakteriell konjunktivit.
Symtom: Igenklibbade ögon. Ofta bilat. Konjunktival injektion.
Orsak: Bakteriell inf kring/i konjunktivalepitelet. Ofta orsakad av Staf, strep, H Influenza.
Diff: Viral konjunktivit, främmande kropp, klamydiakonjunktivit.
Undersök: Visus, evertera, uteslut främmande kropp.
Beh: Initialt ingen lm-beh. Tvätta ofta. Vid lm: Fucithalmic x2 (alt Chloromycetin x5). God prognos.
2. Peter 65 år ringer dig på din telefon på mottagningen. Han vaknade igår morse med ett helt
rött öga, inget vitt syntes utan allt ser ut som blod. Det är kvar idag och ser oförändrat ut. Han
har inte alls ont i ögat men det skaver lite grann. Han äter inga mediciner och är frisk för övrigt,
det vet du då han nyligen varit hos dig på kontroll.

Diagnos: Hyposfagma.
Symtom: Plötslig debut av blodsprängda ögon utan känt trauma. Ingen smärta. Ibland skavkänsla.
Orsak: Blodkärl brister under konjunktiva.
Diff: Trauma, viral konjunktivit.
Undersök: Fråga om waran (pk-INR), inspektera ögat med lampa/oftalmoskop.
Beh: Exspektans. Smörjande salva (Oculentum Simplex) vid skav. God prognos.
3. Uma 24 år söker dig på VC. Hon var hos dig för 3v sedan pga hö-sidig banal konjunktivit som
du beh med Chloromycetin. Hon tog detta i 5d som du ordinerat, det blev lite bättre men efter
att hon slutat med beh har symtomen kommit tillbaka i full styrka. Det rinner ur ögat, som är
kladdigt och mkt rött. Hon har inte så mkt symtom från andra ögat, men däremot har hennes pv
också börjat få ögonsymtom från ena ögat.

Diagnos: Klamydiakonjunktivit.
Symtom: Envis ensidig konjunktivit. Blandinjektion.
Orsak: Bakteriell inf kring/i konjunktivalepitelet orsakad av Chlamydia trachomatis.
Diff: Virus/bakteriell konjunktivit.
Undersök: Inspektera, visus, evertera, STD-anamnes. På ögon: Biomikroskop, odling från fornix.
Beh: Skicka till hud/ven. Behandla med po ab (doxyferm). God prognos.
4. Bertil 26 år söker dig kl 01:00 på kirakuten i Uddevalla där du gör din AT. Han har så
fruktansvärt ont i hö öga så han vet inte vad han ska ta sig till. Det började för 2d sedan med lätt
värk i ögat. Han satte dock i sina linser som vanligt då han inte tänkte så mkt på det. Under
dagen blev det värre och värre och han var tvungen att ta ut sin lins då det skavde så mkt. Efter
detta har det dock inte blivit bättre utan bara värre och värre och nu värker det något
fruktansvärt och han är ljuskänslig, så trots att det är mitt i natten kommer han in på ditt rum
med solglasögon på. Du inspekterar hans öga med oftalmoskopet och det är ilsket rött och du
tycker att du ser en liten vit prick paracentralt.

Ärr som kan kvarstå

Diagnos: Bakteriell keratit.
Symtom: Subakut insjuknande, ljuskänslighet, smärta, rodnad, viss synnedsättning.
Orsak: Bakteriell inf i kornea. Vanligt hos linsbärare. Agens: S. aureus, S. pneumoniae, Moraxella.
Diff: Irit, främmande kropp, episklerit, viruskeratit.
Undersök: Visus, leta infiltrat i kornea. Färga med fluorescein. Biomikroskop.
Beh: Odlas. Ab-droppar (Oftaquix + Zinacef), initialt 24x/d. God prognos, vissa får dock centrala ärr
på kornea. Chloromycetin ska EJ ges till kontaktlinsbärare pga Pseudomonasrisken!
5. Claes är 9 år och kommer med sin pappa till VC. Claes har sedan någon månad börjat bli röd i
ögonen och han säger att det kliar. Han gnuggar sig något fruktansvärt i ögonen och då blir det
även rött runt ögonen och nu ser han alldeles sjuk ut eftersom han är röd både i och runt
ögonen. Pappan tycker att det är besvärligt att gå till doktorn så de gick till apoteket och har
provat själva hemma med Lomudal ögondroppar ett par gånger per dag, men det hjälper
ingenting. De önskar något starkare.

Vernalis

Diagnos: Allergisk konjunktivit.
Symtom: Klåda och rinnande ögon.
Orsak: Säsongsberoende. Allergisk reaktion mot t.ex. pollen/pälsdjur.

Diff: Vernal konjunktivit, adenoviruskonjunktivit.
Undersök: Inspektera, evertera, visus.
Beh: Antihistamin i ögondroppar + po. Vid svåra besvär nasala steroider. God prognos.
6. Erik 33 år söker dig på VC igen. Han var hos dig för ett par dagar sedan med rött hö öga som
du beh med Fucithalmic. Han har dock inte blivit bättre utan snarare sämre. Det värker i ögat
och det är intensivt rött. Det kladdar inte uppger han, men rinner däremot. Han kommer in med
solglasögon på i rummet och trots att du har persiennerna nerdragna så tar han inte av sig dem.
När du ber honom om det ser du att pupillen ser lite mindre ut på hö öga och att det är kraftigt
rodnat. Du frågar honom hur han mår annars och han säger att han faktiskt känner sig tröttare
än vanligt. Dessutom har han en konstig diarré sedan ett par månader av och till som han inte
haft tidigare i livet.

Ljusväg

Hypopion

Diagnos: Irit (främre uveit).
Symtom: Smärta, synnedsättning, ljuskänslighet. Synekier (sammanväxning iris-lins).
Orsak: Infl i iris. Associerat med sarkoidos, IBD, HLA-B27-pos, Bechterew.
Diff: Keratit, främmande kropp, kornealerosion.
Undersök: Inspektera, visus, pupillrörelser, biomikroskop, färga med fluorescein, tryckmätning.
Beh: Steroiddroppar (Isopto-Maxidex) 6-18x, dilaterande droppar (Cyklogyl) 2-3x, Isopto-Atropin x23 vid synekier. God prognos, recidiverar ofta.
7. Jasmin 31 år söker på VC pga smärta från vä öga. Hon har tidigare aldrig haft något liknande.
Det gör ont, är rött och rinner kopiöst. Hon tycker också att hon ser lite sämre på det ögat än
vanligt. Det har inte kladdat något, men det är väldigt besvärligt att det rinner säger hon. Även
om hon inte har ont i hö öga så rinner det lite grann. Du inspekterar med oftalmoskopet och ser
ett måttligt injicerat öga, rödast närmast limbus. Du färgar med fluorescein och tittar med blått
ljus och ser en grenartad färgtagande förändring.

Tidiga förändringar

Diagnos: Herpes simplexkeratit
Symtom: Ensidig, smärta, rinnande, rodnad, ljuskänslighet.
Orsak: HS-infektion i kornea.
Diff: Bakteriell keratit, irit, Herpes zoster oftalmikus.
Undersök: Inspektera, visus, evertera, fluorescein, biomikroskop, tryckmätning, ljusväg.
Beh: Zoviraxsalva x5, ej kontaktlinser förrän 2v efter avslutad beh. Ev steroider lokalt efter ett par
dagar. God prognos. Viss risk för ärr.
8. Olga 68 år söker dig på VC pga sömnbesvär. Hon berättar då också att hon känner sig så
trött i ögonen, de blir lätt röda. Hon tycker att de nuförtiden alltid är lite röda, kliar och skaver.
Hon gnuggar sig i ögonen och då känns det lite bättre. Hon tycker dock att ögonlocken är så
svullna och att det nästan jämt är lite småkladdigt i ögonen. Hon kan ofta plocka bort som små
gruskorn som sitter i ögonfransarna och hon har svårt att sminka sig snyggt. Hon har tidigare
sökt för detta på närakuten och då fått någon slags salva som hjälpt för stunden, men besvären
kommer hela tiden tillbaka. Hon vet inte vad som är värst, ögonen eller sömnbesvären. Hon

känner sig inte så bekväm med att hon alltid är rödögd, så hon bestämmer sig för att
ögonproblemen är värst och önskar i första hand hjälp med dem.

Diagnos: Blefarit.
Symtom: Skav, klåda, torrhet och allmän irritation, kladdighet. Bilateral. Visus.
Orsak: Infektiös eller seborroisk. Gemensamt är irritation av ögonlockskanterna.
Diff: Konjunktivit, torra ögon, entropion, ektropion.
Undersök: Visus, inspektion, fluorescein.
Beh: Morgon + kväll badda, skrubba och massera ögonlocksränderna med fuktad frottéhandduk alt
fuktad bomullspinne. Om kladdigt öga så tillägg av Chloromycetinsalva x2. 2-3v behtid. Ev kroniskt
tillstånd. Svårläkta blefariter beh med po tetracykliner (Azitromax).
---------------------------------------------13. Seminarium: Trauma-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Förberedelsefall--------------------------------------------------------------Seminarium 2: Förberedelsefall: 1, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 54.
Fall 18. Man med dubbelseende efter trauma -- Blowout-fraktur med diplopi
Typisk anamnes: En 28-årig man kommer till din mottagning efter ett trauma mot sitt högra öga för några timmar sedan. Traumat bestod av
ett knytnävs-slag direkt mot ögat. Han har nu ont och när han försöker titta uppger han genast dubbelseende.
Typiskt utseende med en oförmåga att lyfta blicken med det högra ögat Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Skadans art och tidpunkt - Viktigt vid alla trauma att man får noggranna uppgifter om vilken typ av skada
patienten har blivit utsatt för. Tidpunkten för skadan är också viktig att dokumentera. Visus. Diplopi - mycket viktigt då denna är vanlig vid
en fraktur i orbitagolvet. Försök att få patienten att ange i vilken riktning dubbelseendet ses och var dubbelseendet ökar eller minskar. Värk pga frakturen. Känsel nedanför ögat? - med tanke på eventuell infraorbitalis-anestesi.
Viktiga statusfynd:

Visus - skall registreras vid alla typer av skador. Kan i vissa fall göras med enkla medel såsom att avgöra hur patienten kan läsa
en tidning- ange på vilket avstånd patienten kan läsa.

Ögon-motilitet - testa detta genom att be patienten titta i olika riktningar och notera eventuella inskränkningar i rörligheten. Vid
en orbita-fraktur är rörligheten i det drabbade ögat oftast inskränkt i riktning uppåt. Det viktigaste är egentligen att utesluta att en
ögonmuskel har fastnat i en fraktur-kant och därmed sitter fast och kan gå i nekros. Detta kännetecknas av att ögat är orörligt
speciellt när man försöker höja blicken.

Palpera eventuellt hak i orbitakanten - en fraktur i orbitabotten kan fortsätta framåt och då ge upphov till ett dylikt hak i nerdre
orbitakanten. Vid dessa fall har man i princip i 100% en infraorbitalisanestesi

Enoftalmos - en orbitabotten fraktur kan ge en inpressning av ögonbulben och då kommer man att kunna mäta upp en sidoskillnad i ögonställning

Känselnedsättning infraorbitalt - pga att n. infraorbitalis löper i botten av orbitan och vid en fraktur där kommer nerven ofta i
kläm och en anestesi

Ev. luftemfysem i ögonlocken pga att luften tränger in genom en skadad näs-slemhinna
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus - se ovan. Ögonmotilitet - se ovan. Palpera orbitakanterna för att upptäcka
eventuella hak i kanten. Inspektion yttre + med oftalmoskop och spaltlampa + inre delar för att leta andra ögonskador. Dokumentera om
rättsfall eller försäkringsfall.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan - verifiera felställningen med foto, video, Lee´s screen, Hertel´s exoftalmometri.
Differentialdiagnoser: Ögonmuskelblödning / svullnad som ger övergående diplopi - I och med att man har en diplopi behöver kan inte
obligat ha en orbita-bottenfraktur utan diplopin kan bero på en svullnad i orbitan. Diplopin är i så fall övergående. Tänk på andra ögonskador
Behandling: Om inklämd muskel - akut op. Om diplopi men ingen misstanke på inklämning enl ovan, kan man vänta och se om diplopin
beror på en svullnad i orbitans mjukdelar som kan gå tillbaka efter ngn vecka. Om kvarstående diplopi till öron för op och lyft av
orbitagolvet.
Uppföljning/prognos: Förutom att kontroller så att diplopin försvinner efter en op eller at svullnaden går tillbaka och diplopin försvinner.
Dessutom bör man följa upp patienten med ögonbottenundersökning efter någon vecka för att utesluta retinal ruptur/amotio..
Fall 19. Man med smärtor och synnedsättning efter trauma mot ena ögat - Hyphema, främre kammarblödning
Typisk anamnes: En man inkommer till din mottagning och berättar att han för ca 2 timmar sedan spelade squash och fick en boll mot
vänster öga med hög fart. Till en början hade han inte speciellt mycket besvär av traumat men han har nu noterat att synen på det vänstra ögat
är nedsatt, och han har en dov smärta från ögat. Han anger att han har haft full syn på ögat tidigare men när du nu testar hans visus får du
fram följande: SH 1.3 ok, SV FR 2m med viss tvekan.
Det vänstra ögat är måttligt rodnat och det ser ut som en liten vätskenivå i den nedre delen av främre kammaren.
Här är en typisk bild med en blod-nivå i främre kammaren Större bild
Denna bild visar en ganska färsk hyphema och detta ses genom att blodet i den främre kammaren är uppslammat så att någon egentlig nivå
ses ej Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Skadans art och tidpunkt - Viktigt vid alla trauma att man får noggranna uppgifter om vilken typ av skada patienten har blivit
utsatt för.


Tidpunkten för skadan är också viktig att dokumentera

Visus - Skall kontrolleras hos ala med en ögonskada

Värk - Patienter med en hyphema har ofta värk från ögat. Detta kan bero på ett högt tryck i ögat

Diplopi - Kan ha flera orsaker, t.ex. en orbitabottenfraktur, svullnad i orbitan, linsluxation (monokulär diplopi)

Infraorbital känselnedsättning - om det finns en orbita-bottenfraktur
Viktiga statusfynd: Visus. Motilitetsinskränkning. Ev frakturhak. Korpuskulär ljusväg. Nivå på hyfema. Katarakt. Pupillskada +
pupillreaktion (försämrad). Reflex från fundus. Tryck.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Inspektion yttre och med spaltlampa/oftalmoskop (mät hyfemats höjd,
ljusväg). Pupillreaktion, Tryck (om möjligt på VC). Motilitetskontroll. Sensibilitet infraorbitalt. Remiss till ögon för vidare handläggning.
Åtminstone telefonkontakt för råd inför transport.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan men en del rekommenderar också dilatation (då med kortverkande droppar) för
att undersöka ögonbotten och utesluta amotio, andra dock mycket tveksamma till att dilatera då man kan få en re-blödning. Ultraljud kan
utesluta amotio också.
Differentialdiagnoser: Spontan hyphema pga koagulationsrubbningar, irisrubeos eller iriskärlmissbildningar. Andra ögonkomplikationer till
trauma såsom blowoutfraktur, iridodialys, linsluxation, katarakt, bulbruptur, amotio, choridalruptur, glaskroppsblödning mm.
Behandling: Barn läggs in på avdelning, vuxna också men en del kan gå hem om du tror att de klara av att vara i stillhet enl nedan.
Halvsittande stilla tills blödningen resorberats vanligen ett par dygn. Ingen lapp för ögat (då kan pat ej notera synförsämringen om det sker
en re-blödning), Inga salicylika, Om tryckstegring beh med exvis betablockad eller om det ej räcker Diamox ev. Mannitol-dropp.
Cyklokapron?, Mydriatika? Steroider?
Uppföljning/prognos: Patient med denna typ av skada skall skickas till ögonkliniken omedelbart. På vägen dit skall patienten vara i absolut
stillhet för att inte orsaka en större blödning. På ögonkliniken kontrolleras ögat med avseende på ovanstående och vanligen får patienten
återbesök om ca 3-5 dagar. Störst risk för re-blödning på 4-5:e dagen när pat börjar mobilisera sig. Viktigt då de re-blödningar so intrffar
vanligen är mer omfattande än den initiala blödningen. Dessutom föreligger risk för cataract och retinalruptur. Ju högre tryck och ju mer blod
desto större risk för s.k. "chokladcornea" dvs ett tillstånd där blod pga det höga trycket pressas in i endotelet och ger upphov till en
brunfärgad cornea. Detta kräver vanligen cornealtransplantation.
Fall 54. Ung man med trauma mot huvudet och synnedsättning – Opticuskontusion
Typisk anamnes: En 18-årig ung man kommer till akutmottagningen med ambulans efter en motorcykelolycka där han för en kort stund
förlorade medvetandet. Han är nu vid medvetande och vid en första bedömning misstänker du direkt ett flertal benbrott. Det som gör dig
bekymrad är att patienten säger att han inte ser något överhuvudtaget med höger öga sen han slog huvudet i marken. Han kan endast urskilja
ljus från mörker. Vid en yttre inspektion verkar ögat intakt. MRI skalle och orbita är ua.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Plötslig synnedsättning Trauma: ovanstående anamnes talar för dysfunktion av synnerven p g a indirekt
skada, där kraften från traumat överförts till synnerven. Andra orsaker till synnervsskada vid trauma är direkt påverkan p g a penetrerande
skada. Synnerven kan också komma ikläm om traumat gett upphov till svullnad och blödningar i orbita.
Unilateral, Inga andra ögonsymtom
Viktiga statusfynd: Synnedsättning: partiell-total, Pupillfunktion: Relativ afferent pupilldefekt (RAPD), Normalt ögonstatus i övrigt
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus, Inspektion, Oftalmoskopiering, Pupillreflexer
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan, CT/MRI
Differentialdiagnoser: Amotio, Glaskroppsblödning, Främre kammarblödning
Behandling: Behandlingen är kontroversiell, men behandling intravenöst med steroider i högdos inom 8 timmar från traumat kan ha effekt
Uppföljning/prognos: I vissa fall kan synen förbättras utan behandling.

--------------------------------------------------------------------2. Huvudfall-------------------------------------------------------------------

1. Åke 34 år inkommer till närakuten en lördag em i maj. Han luktar lite etyl då kompisarna
idag har ordnat hans svensexa. Han hade först fått åka vattenskidor mkt långt ut till en ö för att
äta frukost bestående av öl och macka. Därefter fick alla varsitt softairgun och sedan lekte de
krig mellan buskar och träd på ön. Tyvärr råkade hans bästa kompis träffa Åke rakt i vä öga
med en kula. Det gjorde lite ont till en början men han har nu endast lite molvärk kvar. Han såg
suddigt till en början men tänkte att det skulle gå över så de åkte vidare till nästa aktivitet,
thaiboxning, han fick åka båten in denna gång. Han fick börja gå upp mot en professionell
motståndare, dock tyckte kompisarna att det gick så himla dåligt för Åke, han sa då att han inte
ser på vä öga och hade svårt att bedöma hur nära motståndaren stod och utdelade slagen. Allihop
åkte då raka vägen in till närakuten för att höra vad som var fel med Åke. Du är husläkare som
arbetar extra med bonussystem på närakuten. Du har dock följt debatten i tidningarna och
rotar därför fram en visustavla som du hittar i sköljen till sist. Du finner att han ser nedersta
raden med hö öga. Med vä öga säger han dock att han inte ser tavlan en gång hur du än lirkar.
Du inspekterar ögat och finner att det är måttligt rodnat men att det ser ut som en liten rödbrun
vätskenivå bakom hornhinnan som når upp en bit mot pupillen.

Diagnos: Hyfema.

Symtom: Trauma, nedsatt syn, smärta, röd vätska i nedre delen av kammaren.
Orsak: Blödning i främre kammaren. Blodet kommer från iris eller ciliarkroppen.
Diff: Spontan hyfema pga koagulationsrubbningar.
Undersök: Visus, motorik, pupill, inspektera, biomikroskop (dilatera ej), tryckmätning, ev UL.
Beh: Vila, avstå tunga lyft. Reblödningsrisk dag 3-4. Ev kortisondroppar för minska infl. Åb dag 5-6.
God prognos.
2. Ingrid 78 år inkommer till VC i Arvidsjaur. Hon skulle rengöra avloppet i köket och hade
köpt kaustiksoda som hon hällde ner i avloppet. Hon är närsynt och tog av sig glasögonen, böjde
sig därefter fram över avloppet för att se hur det gick då det plötsligt sprutade upp vätska ur
avloppet. Hö öga gör fruktansvärt ont medan vä öga känns nästan normalt, hon tror att hon
hann blunda med det ögat. Hon bor ensam och har svårt att gå och gillar inte sjukhus. Hon
trodde också att smärtan skulle gå över och söker därför inte förrän flera timmar.

Limbal ischemi

Diagnos: Kemisk ögonskada.
Symtom: Smärta, injektion, rodnad.
Orsak: Frätande ämnen i ögat.
Undersök: Visus, evertera, fluorescein, biomikroskop, ljusväg.
Beh: Skölj rikligt. Lägg gärna en droppe lokalbedövning först. Smörjande ögondroppar och ibland
dilaterande droppar och steroider.
3. Jurjev 28 år inkommer till VC i Båstad. Med sig har han en kamrat som heter Johan. Johan
berättar att de höll på och hackade på husgrunden som innehåller armeringsjärn då Jurjev
plötsligt skrek till och höll sig för hö öga. Han har sedan dess inte velat öppna ögat trots att Johan
försökt övertala honom.

Diagnos: Främmande kropp i kornea.
Symtom: Plötslig intensiv smärta i samband med borrning/slipning, ökat i intensitet, ljusskygghet.
Orsak: Främmande kropp i kornea.
Diff: Kornealerosion, keratit.
Undersök: Visus, evertera, inspektera.
Beh: Bedövningsdroppar och peta bort skräpet. Bedöm om rost finns kvar, skicka isf till ögon som
borrar bort rosten.
4. Hanna 25 år har sparat pengar i 1 år för att åka på högalpin fjällkurs vid Kebnekaise. Hon
ska äntligen få komma upp på Sveriges högsta topp. Den 4:e dagen strålar solen och de går upp
på sina Randonneskidor och får även klättra en bit med specialskor. Hon hade glömt sina
solglasögon och ingen hade ett extra par, men det gick bra ändå. På kvällen kommer de lyckliga
ner till fjällstationen igen och hon är mkt nöjd med dagen, det har varit värt varenda öre. Dock
börjar hon få fruktansvärt ont i bägge ögon, det blir bara värre och värre och nu kan hon inte
öppna ögonen längre. Du är hennes fjällguide, vad ska du nu göra?

Diagnos: Fotoeletrisk keratit.
Symtom: Bilateral smärta i ögonen.
Orsak: Skada i korneal- och konjunktivalepitelet pga UV-ljus. Ofta vid snö/vattenaktiviteter.
Diff: Kemisk skada, främmande kropp, viruskonjunktivit.
Undersök: Visus, evertera, fluorescein.
Beh: Smörjande salva flera gånger per dygn.
5. Maud 54 år har just passat sitt barnbarn Oskar 2 år. Hon kommer till VC i Härnösand tsm
med busungen eftersom Oskar ”råkat” peta Maud i vä öga då hon läste bok för honom. Han
ansåg att det var fel bok och försökte få mormor att förstå det också. Ögat gör bara ondare och
ondare och de fick ta taxi till VC eftersom hon inte trodde att hon skulle kunna köra bil, hon kan
inte ens öppna ögat som bara tåras och tåras. Andra ögat rinner också.

Diagnos: Kornealerosion.
Symtom: Trauma. Initialt sveda, nu smärta, rinnande och ljuskänslighet.
Orsak: Epitelcellerna på korneas yta har fått en liten rift.
Diff: Främande kropp, keratit.
Undersök: Visus, evertera, fluorescein. Seidels test.
Beh: Smörjande salva i minst 5 dgr, och till natten ytterligare en tid. ALDRIG lokalbedövning hem då
detta försämrar läkningsprocessen! Återkom om besvär ej borta efter 3d (keratitrisk).
6. Erik 28 år kommer med ambulans till kirakuten efter en bilolycka. Han körde en gammal
Amazon utan krockkudde i maklig takt. När han väjde för ett rådjur på vägen körde han in i ett
träd och förlorade medvetandet en stund. Han har en rejäl bula och hematom på hö sida av
pannan. Du undersöker honom för att leta efter övriga skador och han ligger och tittar upp i
taket. Plötsligt säger han att han inte ser något med vä öga. Han råkade gnugga sig i vä öga och
märkte då att vä öga är helt mörkt, han ser bara lite ljust om han tittar på taklampan. Du tittar
då på ögat som han håller helt öppet. Själva ögat ser fint och helt ut, blekt och kan röra sig åt alla
håll. Du gör MR–orbita och –skalle som är normala.

Diagnos: Bulbkontusion.
Symtom: Trauma. Smärta samt synpåverkan.
Orsak: Trubbigt våld mot ögat (innebandyboll/armbåge).
Diff: Bulbperforation.
Undersök: Visus, motorik, pupill, fluorescein, tryckmätning.
Beh: Beroende på vad kontusionen gett upphov till: Exspektans, smörjande salva, operation.
7. Tommy 30 år satt på kvarterskrogen med sina polare och drack öl som vanligt på kvällen.
Han hade dessförinnan druckit lite vodka. Plötsligt började hans bordsgranne bråka med

honom och sa att Tommy var för högljudd och skulle dämpa sig lite. Tommy blev fly förbannad,
ska man inte få skratta ihop med sina kompisar? Han skulle skrämma bordsgrannen lite och tog
därför fram sin lilla fickkniv och viftade med den på behörigt avstånd. Tyvärr hade
bordsgrannen också en kniv och tumult uppstod och Tommy blev stucken rakt i ögat! Det gjorde
ont i början men har nu börjat gå över. Du tittar på ögat och tycker att det är som ett litet
blodkoagel eller dylikt som sitter på hornhinnan.

Diagnos: Bulbperforation.
Symtom: Smärta, synnedsättning.
Orsak: Spetsigt våld (kniv) mot bulben.
Diff: Bulbkontusion, bulbpenetration (hål även baktill i ögat).
Undersök: Visus, motorik, inspektera, mikroskop.
Beh: Akut op då ögat sys ihop samt iv ab.
8. Tommy som råkade illa ut i fall 7 ovan hade en kompis med sig i tumultet. Rune, som också är
30 år, fick under slagsmålet tyvärr en smocka rakt mot vä öga. Han tänkte inte så mkt på det
eftersom Tommy var så illa däran. När Rune vaknade morgonen efter upptäckte han dock att
förutom att ögat var ganska svullet så såg han dubbelt, ffa när han tittar uppåt.

Diagnos: Blow-out-fraktur.
Symtom: Smärta, pares.
Orsak: Trubbigt våld mot ögonregionen  orbitagolvet spricker.
Diff: Bulbkontusion.
Undersök: Visus, motorik, pupill, oftalmoskopi, palpera orbitakanter, DT.
Beh: Vänta 1-2 veckor tills svullnaden lägger sig. Barn + klämd muskel opereras akut.
----------------------------------------14. Seminarium: Synnedsättning----------------------------------------Tänk på att pat med homonym synfältsdefekt oftast tror att skadan finns i samma sidas öga!
1. Amblyopi: Fråga efter:
 Glas som barn?
 Skelning som barn?
 Lappbehandling som barn?
Alternerande covertest. OBS! Amblyopi utesluter inte att det finns annan orsak till synnedsättningen!
Korneal grumling, katarakt, glaskroppsgrumling.
Stenopeiskt hål ökar visus vid: Refraktionsfel, mediegrumling (katarakt, kormeagrumling)
Swinging flashlighttest: Detekterar en optikusskada.
2. Optikusneurit: Immunmedierad demyelinisering av n optikus. Ensidig, snabb synnedsättning
(dagar), retrobulbär smärta, speciellt vid ögonrörelser, Uthoffs symtom, vanligare hos kvinnor, 20-40å.
Fynd: Svullen papill med oskarp avgränsning och måttlig protrusion, ofta lite/inga blödningar – skiljer
från staspapillen.

3. Optikusinfarkt: Icke-arteritisk optikusneuropati: Plötslig (min), ensidig, bestående synnedsättning.
Inga prodromer, ingen smärta. 50-70 år.
 Akut stadium: Blek papill, sektoriellt/diffust ödem, få/små flamformiga blödningar.
 Sent stadium: Inga blödningar/ödem, optikusatrofi, varierande visus.
Färgmättnadstest: Rött = friskt öga; Rosa = sjukt öga.
Anamnes: När, var, hur? Refraktionering, stenopeiskt hål, swinging flashlight, Amslertest,
färgmättnad, (oftalmoskopi), (biomikroskopi).

----------------------------------------------------------------1. Förberedelsefall--------------------------------------------------------------Seminarium 3: Förberedelsefall: 19, 22-27, 30, 37, 38, 43, 44, 46.
Fall 22. Äldre kvinna med värk från ena ögat, illamående och synnedsättning - akut trångvinkelglaukom
Typisk anamnes: En 72-årig kvinna inkommer till medicinmottagningen sent en kväll pga värk från höger öga samt illamående och
kräkningar. Hon har haft symptomen sedan hon tidigare på kvällen varit på bio och sett sin favoritfilm "Borta med vinden" för 12:e gången.
Under slutet av filmen kände hon en obehagskänsla från sitt högra öga som efter ca en halvtimme övergick i värk som sedan har blivit
svårare och svårare. Hon uppger att synen nu är kraftigt försämrad på detta öga.
Typiskt utseende för en patient med ett akut rångvinkelglaukom. Notera den disiga cornean (cornealödem), blandinjektionen samt den trånga
främre kammaren Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Smärtor - ofta mycket svåra från ögat och huvudet

Synnedsättning - i början mest som halofenomen men senare också en synnedsättning som tilltar över de närmaste timmarna för
att så småningom leda till amauros (blindhet) på det drabbade ögat.

Halofenomen - upplever initialt att ljuspunkter (lampor etc) har en halo runt sig - beror på cornealödem som ger diffraktion i
epitelet

Frontal huvudvärk är vanligt

Illamående och kräkningar

I regel unilaterala besvär - dubbelsidiga akutglaukom är ytterligt ovanligt

Prodromer främst i form av halofenomen

Hyperopi - är vanligare hos patienter som drabbas av akut trångvinkelglaukom. Detta beror på att det hyperopa ögat vanligen är
mindre och därför redan från början har en trängre kammarvinkel vilken kan bli ännu trängre under vissa förhållanden.

Ålder - ofta äldre patienter som drabbas

Mediciner - tänk på att mediciner som vidgar pupillen kan ge upphov till akut glaukom pga att dylik medicinering ger upphov till
en trängre kammarvinkel. Detta gäller främst mediciner såsom atropin (preop), neuroleptika (Mallorol, Hibernal, Esucos etc),
tricykliska antidepressiva (Tryptizol, Saroten etc), anti-Parkinson-medicin (Disipal, Akineton, Pargitan etc.)

Ibland kan patienten redogöra för abortiva episoder med måttlig huvudvärk och lite suddig syn.
Viktiga statusfynd:

Synnedsättning - kan vara måttlig till amauros (blindhet)

Stasinjektion - en kärlinjicering där man ser tydliga radierande lite djupare kärl över sklera..

Obetydlig sekretion - sekretion från ögat är ej ett framträdande fynd

Cornealödem - ses som en "rökig" cornea

Stenhårt öga" - kan palperas manuellt och man har ju ett "kontorll-öga" på den andra sida för att jämföra trycket

Grund främre kammare - ses i biomikroskopet men kan också ses genom ett s.k. ficklampstest

Dålig pupillreaktion - pupillen reagerar dåligt på ljusstimulering och ibland inte alls

Halvdilat pupill - pupillen står ofta i ett halvdilaterat tillstånd vid akut glaukom. Detta gör att patienten ofta får en anisokori som
ökar när omgivningen är ljus (friska ögats pupill minskar och anisokorin blir större) men minskar när man dämpar belysningen
(friska ögats pupill ökar i storlek och skillnaden dvs anisokorin blir mindre). Pupillen vid akut glaukom är alltså större på det
sjuka ögat jämfört med det friska vilket är ett viktigt differentialdiagnostiskt tecken.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Inspektion av främre segment för att detekter ljusväg - kan dock vara svårt
då patienten har ett cornealödem. Palpation av bulb och mätning av tryck om utrustning finns på VC. Fluoresceinfärgning. Pupillreaktion - se
beskrivning ovan. Akut remiss till ögon efter en initial behandling
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. Gonioskopi för att konstatera den främre kammarvinkelns utseende.
Papillinspektion för att avgöra eventuell excavation
Differentialdiagnoser: akut irit - pupillen diffar vanligen (eftersom den är större på sjukt öga vid akut glaukom medan den är mindre på
sjukt öga vid akut irit i jämförelse med det andra friska ögat). migrän - har ofta ont bakom ögat och i initiala faser även synnedsöättning
(flimmerskotom). keratit - har en defekt i cornea som tar färg med fluorescein
Behandling: Initial behandling är 2 st T. Diamox 250 mg samt Glycerol-lösning (Sol. Glycerol) ca 1 ml/kg kroppsvikt dvs ca 1 dl i de flesta

fall. Ögondroppar i första hand betablockad (exvis. Blocadren, Aquanil) och när trycket har sjunkit ngt sätter man in pilokarpin då
pupillsphinktern är paretisk när man har ett tryck över 50 mm Hg. Var dock försiktigt med pilokarpin pga systembiverkningar hos speciellt
äldre sköra patienter. En tumregel brukar vara att ej ge mer än 8 droppar totalt i akutbehandlingen.
Uppföljning/prognos: Om man ger patienten den akuta behandlingen enl ovan bör man samtidigt ta kontakt med ögonkliniken för
sdiskussion on hur och när patienten skal flyttas över dit. Fortsatt omhändertagande sker där. Om trycket inte går mer med denna behandling
skall man överväga Mannitoldropp. Patienten får stanna på ögon-mottagningen tills trycket sjunkit till normala nivåer. Åter för kontroll efter
1 dag när trycket gått ned. Täta åb. fram till definitiv behandling med YAG - laser görs så snart det är möjligt, tills dess får pat stå på
Pilokarpindroppar (1 drp x 2 Pilokarpin 2%). Ev profylaktisk behandling med YAG-laser även för andra ögat.
Fall 23. Äldre man med plötslig synnedsätttning och prodromer - Jättecellsarterit, Temporalisarterit
Typisk anamnes: En 82-årig man kommer till medicinmottagningen pga relativt plötslig synnedsättning på sitt vänstra öga. Den
medföljande hemsamariten berättar att mannen klagat över huvudvärk och värk i kroppen de senaste veckorna och hon har noterat att han
gått ned i vikt den senaste tiden. Han har också haft lite feber (38.2° ) senaste veckan och känt sig allmänt sjuk. Att de kommer in just ikväll
berodde på den plötsliga synnedsättningen. Han såg bra på det vänstra ögat tidigare men kan nu endast skilja på ljus och mörker. Han uppger
att synen tidigare under dagen plötsligt försämrades på hans vänstra öga.
Större bild; Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter: Synnedsättning - ofta plötslig debut men kan vara progredierande. Ofta en typisk anamnes med en patient
som verkar nedgången, med dålig aptit, tugg-claudicatio (ont i käkmuskulaturen i samband med at han/hon äter, viktnedgång, feber, trötthet,
muskelvärk. Typisk ålder är >60 år. Ömhet över tinningen och hjässan. Diplopi kan förekomma i samband med detta och då är det en
ögonmuskelnerv som drabbats
Viktiga statusfynd: Ofta pulslös, svullen, ömmande arteria temporalis. SR (sänkningsreaktionen) ofta skyhög (över 100 mm). AION anterior ischemic optic neuropathy med en vullen papill (kan vara asymmetriskt ödematös). Blek retina om kärlocklusionen drabbat
centralartären. Afferent pupill defekt.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus - oftast nedsatt. Palpera temporalisartären - oftast öm och svullen samt
pulslös (pga den förtjockade artärväggen). Oftalmoskopera ögonbotten/papill. Swinging flashlight sign - testa alltså pupillreaktionerna. SR om anamnesen takar för detta tillstånd väntar man oftast inte på svaret utan startar behandlineg enl nedan redan på misstanken. Man kan ju
rädda det andra ögat genom en tidig behandling. Remittera patienten vidare till ögonklinik/medicinklinik gärna efter telefonkontakt
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. Ev inläggning på medicinklink pga psykologiska faktorer med att mista synen på
ett öga. Remiss för biopsi av temporalisartären. Observera dock att man får ett positivt svar på detta bara i ett mindre antal fall.
Differentialdiagnoser: Icke-arteritisk opticusinfarkt - oftast inga prodromer, patienten är ynge vanligen. Annan orsak till central
synnedsättning t.ex. Centralvenstrombos - diagnosticeras på blödningarna i ögonbotten. Makulablödning (som ovan). Opticusneurit - yngre
patient med synnedsättning som debuterar under loppet av ett par dagar. Amaurosis fugax. Amotio - näthinneavlossning - skugga i synfältet.
Behandling: Steroider i högdos vanligen som intravenös infusion. Det finns olika skolor om dosering etc men en vanligt använd
behandlingsprincip är den som man kan se i Internetmedicin som säger: Pulsinfusion Solu-Medrol 500 eller 1000 mg/dygn i.v. i tre dygn,
därefter Prednisolon p.o. 60 mg/dag tills symtomfrihet eller i minst en vecka. Pulsinfusionen ges som en-dos med 30-60 min infusionstid.
Ordinerad mängd Solu-Medrol sättes till 100 ml natriumlorid 9 mg/ml. Puls och blodtryck kontrolleras före, efter halva infusionsmängden
och efter avslutad infusion, samt efter ytterligare 1-2 timmar.
Uppföljning/prognos: Patienten sköts vanligen på reumatologisk klinik efter det att den akuta terapin är given. Se vidare uppföljning på
Internetmedicins hemsida (klicka dig från startsidan vidare till reumatologi - temporalisarterit).
Fall 24. Äldre kvinna med synnedsättning på ett öga - Grenvenstrombos
Typisk anamnes: En 73-årig kvinna söker dig då hon noterat att hon har besvär att gå i trappor sedan ett par dagar. Hon säger att synen på
det högra ögat försämrats relativt plötsligt men hon har ingen värk eller irritation i detta öga. Patienten har med sig sina glas som hon fick i
vuxen ålder och som har styrkan Hö: +1.5 cum -0.5/95° , Vä: +2.0 cum -3.5/105° . Hon säger att det vänstra ögat alltid tidigare varit hennes
sämsta öga men nu förefaller det som om höger är det sämsta.
Större bild; Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

akut synnedsättning (upptäcks ofta på morgonen)

oftast unilateralt

hjärt-/kärl- sjukdomar är en viktigt etiologisk faktor och skall därför efterforskas

Hyperlipidemi - detta är också en viktig etiologisk faktor

ärftlighet - det finns en liten men dock ärftlighet i detta tillstånd

DM - diabetes mellitus har en hög korrelation till detta tillstånd

Kroniskt öppenvinkelglaukom - en överrepresentation av dessa finns bland patienter som drabbas av grevenstrombos
Viktiga statusfynd:

visusnedsättning

diffusa retinala blödningar inom alla kvadranter (centralvenstrombos) eller enstaka kvadranter (grenvenstrombos). Blödningarna i
enskilda kvadranter korsar i princip aldrig det horisontella raphet

dilaterade slingriga vener i ögonbotten

ibland bomullsexudat

ibland papillödem

ibland neovaskularisationer på papill, i iris ellr retina

tryckstegring om sekundär glaukom
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? visus, inspektion med biomikroskop / oftalmoskop främre och bakre segmentet
tryckmätning, blodtrycket, blodstatus: LPK, diff, trombocyter, lipider, man bör remittera dessa patienter subakut till ögonkliniken för
kontroll och uppföljning
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? som ovan, ibland kan man genomföra en rheologisk undersökning, gonioskopi
Differentialdiagnoser: ischemiska syndrom som vid carotissjukdom, papillödem - vanligen bilaterala fynd, DM-retinopati - kan mycket
likna detta tillstånd, blödning i makularegionen, Fundus hypertonicus grad III-IV, andra orsaker till central synnedsättning
Behandling: sänk det intraokulära trycket om det är förhöjt, behandla underliggande medicinska orsaker, om neovaskularisationer på iris,
retina eller papill brukar patienten genomgå en panretinal fotokoagulation, Salicylater förordas av vissa i så fall 60mg/dygn
Uppföljning/prognos: återbesök på ögonmottagningen initialt varannan vecka för att kontrollera eventuell utveckling av
neovaskularisationer. Patienten bör fljas ganska ofta de första 6 månaderna. Fluoresceinangiografi skall göras när blödningarna har
resorberats och laserbehandlinggenomföras om tecken till kärlnybildning föreligger

Fall 25. 28-årig kvinna med "spindelväv" framför ögat - Glaskroppsavlossning (amotio- näthinneavlossning)
Typisk anamnes: En 28-årig kvinna söker dig pga att hon för fyra dagar sedan noterade en plötslig synförändring i höger öga. Hon beskriver
det som om det blev som en spindelvävshinna framför ögat och denna har sedan varit närvarande hela tiden. Eftersom hon var på resa
utomlands sökte hon inte för detta utan ville vänta tills hon kom hem. Under den senaste dygnet har hon upprepade tillfällen märkt ljusblixtar
i det temporala synfältet i höger öga och ett par timmar innan hon söker dig noterar hon en skugga i synfältet nedåt. Kvinnan har glasögon
sedan 14 års ålder med för närvarande styrkan: H -6.5, V -5.25.
Större bild; Större bild
En bild som visar mekanismen för en amotion där ett hål i retina bildas och glaskroppen tränger genom hålet och retina lossnar Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

" Spindelnät" / "flugor" i synfältet - patienten beskriver ofta att han/hon försökt att tvätta glasögonen men att fläcken sitter kvar.

Eventuellt lätt synnedsättning men kan också ha helt normal visus

Eventuellt fotopsier (blixtar i synfältet) som noteras bäst när belysningen är minskad. Kan likna migränfotopsier

Hur länge sedan debut/tilltagit/avtagit bör frågas eftersom det har betydelse för prognosen när det gäller att återställa de
anatomiska förhållandena vid en amotio

Om retinal amotio också skugga i synfältet för utom att de har en fläck/spindelnät i synfältet

Myopi - är vanligare bland dessa patienter. Vanligen är det dock de som har en kraftigare myopi som drabbas mest - gränsen går
någonstans vid 6-7 D där risken ökar markant

DM viktigt att veta - enb differentialdiagnos är glaskroppsblödning som öär relativt vanligare hos Diabetiker

Tidigare Uveit - detta är också viktigt at veta då glaskropps-grumling pga akutisering av en bakre uveit är en viktig
differentialdiagnos

Trauma är en viktig orsak till amotio. Vid en trauma-amotio är det oftast i den mest perifera dleen av retina (den s.k. ora serrata)
som retina lossnar. Kan därför vara svårt att undersöka
Viktiga statusfynd:

Bakre glaskroppsmembranen ses över bakre polen vid oftalmoskopering

En del blödningar i glaskroppen kan ses men behöver ej alls finnas

Om ruptur som inträffar kan man se ett s.k. operculum (=fritt svävande lock) men också en s.k. hästskoruptur. Eventuellt ett fritt
svävande segel i form av större del avlossad retina.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Fullständig ögonundersökning inkl. oftalmoskopering. Remiss "subakut"
till ögonklin om kort anamnes, blixtar, tilltagande prickar eller gardin i SF.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. Trespegelundersökning för att se perifera retina- Om blödningar i glaskroppen
kan man ibland bli tvungen att göra ultraljudsundersökning för att utesluta en avlossad retina.
Differentialdiagnoser: Gk-avlossning pga liquifiering/trauma. Myopi - på så sätt att den myope ofta har en hel del glaskroppsgrumlingar
som kan uppfattas som glaskroppsavlossning. Glaskropps-grumlingar sekundärt till bakre uveit. Migrän - se ovan.
Behandling: Om glaskroppsavlossning finns ingen terapi utan pat skall informeras om amotio (åter akut om mycket blixtar, mera prickar
eller som en gardin för ögat). Om en retinal ruptur / amotio skall pat remitteras snarast för fotokoagulation och ev. operativt ingrepp.
Uppföljning/prognos: Eventuellt ny ögonbottenundersökning efter ett par veckor för kontroll att inte ruptur / amotio utvecklas.
Fall 26. Äldre kvinna med bilateral synnedsättning -- Senil cataract
Typisk anamnes: En 65-årig kvinna söker dig då hon noterat en successiv synförsämring på båda ögonen. Bilkörning i mörker har hon inte
klarat av de senaste åren och har nu helt och håller blivit tvungen att avstå ifrån bilkörning p g a den dåliga synen. Hon har tidigare endast
använt läsglasögon. Sina första läsglasögon fick hon i 40-årsåldern, men numera kan hon läsa utan glasögon.
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Syn: lätt synnedsättning till blindhet

Förlopp: långsam, successiv synnedsättning

Unilateral/Bilateral: Oftast bilateralt, men ena ögat ofta mera drabbat

Myopisering: Linsförändringar kan leda till att man blir mer närsynt än man varit tidigare och att man t ex kan börja läsa utan
läsglas

Kontrastkänslighet: Cataract försämrar kontrastkänsligheten och patienten kan ha svårt att läsa text med låg kontrast, eller känna
igen bekanta personer i synnerhet i mörker.

Bländning: Grumlingar i linsen sprider ljuset vilket leder till att man bländas

Färgseende: Färgseendet förändras, många upplever det som att titta genom ett gulbrunt filter. Ibland blir dock denna förändring
mest uppenbar efter det att patienten har opererats då de upplever färgerna som mycket intensiva

Diplopi: Grumlingar i linsen kan ibland ge upphov till monokulär diplopi
Viktiga statusfynd:

Visus nedsättning

Myopisering

Linsförändringar: allt från diskret färgskiftning/strukturförändring av linsen till täta grumlingar
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus: nedsatt - men kan ofta förbättras genom att testa med ett stenopeiskt hål

Undersökning i genomfallande ljus: Linsgrumlingar syns i den röda reflexen/ reflexen kan vara svag. En tät gråstarr släcker ut
reflexen helt och hållet

Inspektion av ögats yttre delar

Oftalmoskopiering: insynen till ögonbotten disig, svårt att se fundusdetaljer
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus, Inspektion av ögats yttre och inre delar, Tryckmätning
Differentialdiagnoser: Makuladegeneration - visus förbättras ej genom att testa med ett stenopeiskt hål vilket cataracten oftast gör.
Glaukom - visus förbättras ej heller vid glaukom vid testning med ett stenopeiskt hål.
Behandling: Operation, fakoemulsifiering av linsen: Indicerad då patienten har besvär som upplevs störande. Med hjälp av ultraljud opereras
den grumiga linsen bort och ersätts med en plastlins.
Uppföljning/prognos: Patienten återfår i de flesta fall normal synskärpa efter operation, såvida patienten inte har andra sjukdomar som
nedsätter visus. Normal synskärpa kan i bästa fall uppnås utan att patienten behöver använda glasögon, men ofta behövs glasögon speciellt
för nära håll och läsning efter operation. Vid en operation där man sätter in en platslins i ögat försöker man beräkna styrkan på denna så att
patienten skall få bra syn på avstånd utan glasögon vilket oftast är mest praktiskt. Den vanligaste komplikationen är visusnedsättning p g a
efterstarr, d v s grumling av bakre linskapseln. Efterstarr behandlas med yaglasercapsulotomi, vilket innebär att man gör en öppning i bakre
linskapseln med hjälp av laser. Den allvarligaste komplikationen endoftalmit, d v s en infektion i ögat, är mycket ovanlig.

Fall 27. Äldre kvinna med synnedsättning på båda ögonen -- Senil makuladegeneration
Typisk anamnes: En 70 årig kvinna söker dig på din husläkarmottagning p g a synnedsättning. Synen har successivt försämrats under
förloppet av flera år. Hon har de senaste åren använt förstoringsglas för att kunna läsa text, men numera är det nästa omöjligt att läsa även
med förstoringsglas. Hon har i flera år haft svårt att känna igen folk ute på stan. Hemma klarar hon sig bra och hittar också till affären där
hon brukar handla, men i främmande miljö klarar hon sig inte. När du kontrollerar visus på långt håll ser du att hon endast ser den allra
största texten (= 0.1 raden ) på syntavlan och det blir inte bättre trots att hon sätter på sig sina glasögon som hon nyligen köpte.
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Synnedsättning: lindrig – grav

Ofta bilateralt, men ena ögat kan vara mer drabbat

Ålder: makuladegeneration är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos äldre personer i västvärlden

Riskfaktorer: Rökning? Hypertoni?
Viktiga statusfynd: Visusnedsättning. Degenerativa förändringar i makula: allt från lindriga förändringar i pigmetepitelet och drusen till
grava atrofiska förändringar i makula eller områden med ödem och blödningar.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Inspektion av främre segmentet. Oftalmoskopiering: makula.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus. Inspektion av främre segmentet. Oftalmoskopiering: makula. Tryckmätning.
Fluoresceinangiografi: görs vid behov för klassificering av den våta typen av makuladegeneration och inför behandling. OCT (optisk
koherenstomografi): metod som möjliggör detaljerad granskning av ett tvärsnitt av ögonbotten.
Differentialdiagnoser: Senil katarakt. Glaukom.
Behandling: Atrofisk (torr) makuladegeneration: ingen behandling tillgänglig. Exudativ (fuktig) makuladegeneration: i vissa fall kan det bli
aktuellt med laser fotogkoagulation eller PDT (fotodynamisk terapi). Med behandlingen förstörs de nybildade kärl som läcker och ger
upphov till svullnader och blödningar.
Uppföljning/prognos: Makuladegeneration leder till att den centrala synen försämras medan däremot den perifera synen bevaras. Patienten
har alltså ledsyn och blir inte helt ”blind”. Patienter med lindriga förändringar bör vara observanta på symtom som tyder på ödem i makula,
dvs krokseende, eftersom eksudativ makuladegeneration i vissa fall kan behandlas. Via Syncentralen kan man få tillgång till synhjälpmedel
som underlättar vardagen för patienten.
Fall 30. Man med synnedsättning på höger öga -- Öppenvinkelglaukom
Typisk anamnes: En 60 årig man söker dig då han upplever synen på höger öga som försämrad sen en tid tillbaka. Han har tidigare endast
använt läsglasögon, men berättar att man vid ett tillfälle hos optiker för några år sedan uppmätt förhöjda ögontryck. Han har en syster som
använder ögondroppar p g a grönstarr.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Synnedsättning: ingen-grav. Oftast bilateralt, men sjukdomsdebuten i vardera ögat kan variera och likaså
kan det ena ögat vara mer drabbat. Värk p g a det förhöjda ögontryck förekommer mer sällan eftersom tryckstegringen är långsam och
dessutom är trycket oftast inte tillräckligt högt för att patienten ska känna smärta till skillnad från tryckstegring vid akut trångvinkelglaukom.
Hereditet. Ålder: risken för glaukom ökar med åldern.
Viktiga statusfynd: Visus: normalt-nedsatt. Tryck: förhöjt >22. Papill: excaverad. Perimetri: synfältsdefekter. Goniskopi: öppen
kammarvinkel.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus: normalt-nedsatt. Yttre inspektion: vanligtvis ua. Ofalmoskopiering:
Excaverad papill. Tryckmätning (om möjlighet finns på VC)
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus. Tryckmätning. Inspektion av främre segment: Oftalmoskopiering: Exkaverad papill
Perimetri: Glaukomdefekter i synfältet. Tidiga defekter är paracentrala, ofta bågformade i närheten av blinda fläcken. Perifert försvinner
synfältet vanligtvis först nasalt. Gonioskopi.
Differentialdiagnoser: successiv synnedsättning - Katarakt - Makuladegeneration
högt tryck - Okulär hypertension: förhöjt ögontryck, men ingen synnervsskada - Akut trångvinkelglaukom: kraftigt förhöjt ögontryck i rött
värkande öga med trånga kammarvinklar.
Behandling: Behandlingen strävar till att sänka ögontrycket. Uppkomna skador i synfältet är irreversibla. Trycksänkande ögondroppar
(betablockerare, prostaglandiner, sympatomimetika, parasympatiomimetika, karbanhydrashämmare). Peroral trycksänkande behandling
(karbanhydrashämmare, glycerol). Laserterapi: kammarvinkeln behandlas för att förbättra avflödet av kammarvatten och därmed sänka
ögontrycket. Operation (trabekulektomi): förbättrar avflödet av kammarvatten.
Uppföljning/prognos: Glaukom är en kronisk sjukdom och patienterna uppföljs regelbundet hos ögonläkare. Uppkomna skador är
irreversibla. Med behandling vill man förhindra/fördröja progression av sjukdomen så att patienten även i fortsättningen ska kunna ha en
användbar syn.
Fall 37. Man med hypertoni och synnedsättning -- Hypertensiv retinopati
Typisk anamnes: En 50-årig man söker dig på husläkarmottagningen p g a att synen på höger öga försämrats den senaste veckan. Han har
tidigare aldrig haft problem med ögonen och använder inga glasögon, förutom ibland när han läser. Du känner honom sen tidigare, då du helt
nyligen remitterade honom till medicinkliniken p g a en svårbehandlad hypertoni.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Hypertoni. Riskfaktorer: rökning, övervikt, ingen motion, p-piller, överdriven konsumtion av mättade
fetter, salt, lakrits och alkohol. Ärftlighet. Hyperlipidemi, diabetes. Synnedsättning uni/binokulärt: retinopatin kan vara mer uttalad på ena
ögat och ge synnedsättning
Viktiga statusfynd: Visus: nedsatt/normalt. Hypertensiv retinopati: Fynden varierar beroende på svårighetsgraden av hypertonin.
- Förändringar i de retinala kärlen: arteriolerna blir tunnare, venerna dilateras och blir slingriga, korsningsfenomen
- Blödningar i retina
- Hårda eksudat
- Mjuka eksudat
- Papillödem
- Makulaödem
Blodtryck: förhöjt
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Oftamoskopi. Blodtrycksmätning
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan
Differentialdiagnoser Ventrombos. Diabetesretinopati. AION.
Behandling: Behandla blodtrycket! Behandlingen leder till en förbättring av de retinala förändringarna. Patienter med svår hypertoni och
retinopati ska remitteras till medicinklinik för utredning och behandling av hypertonin
Uppföljning/prognos: Små pterygier som ej ger besvär eller hotar synen kan följas upp. Om man inte noterar tillväxt behöver dessa inte

följas upp. Pterygier som växer ska följas upp och vb opereras. Recidiv efter operation förekommer men inte lika ofta som förut tack vare
bättre operationsteknik.
Fall 38. Ung kvinna med synnedsättning på ett öga -- Diabetesretinopati
Typisk anamnes: En 36-årig kvinna söker dig på ögonmottagningen då synen på höger öga plötsligt svartnat. Det började med att hon såg
en massa prickar i synfältet och därefter blev synen allt suddigare. Hon kan nu endast skilja mellan ljus och mörker på höger öga. I journalen
läser du att hon är insulindiabetiker och att hon haft diabetes i 17 år. Hon har tidigare gått på regelbundna kontroller p g a en lindrig diabetes
retinopati, men uteblivit från kontrollerna de senaste åren. När du undersöker henne finner du att synen på höger öga är kraftigt nedsatt.
Visus på vänster är normal när du korrigerat hennes myopi. Du finner också att den röda reflexen är utsläckt på höger öga.
SH: P+L (=perception+lokalisation) gbe (=glas bättrar ej); SV: 1.0 (-5)
Viktiga anamnestiska uppgifter: Syn: kan vara normal trots allvarlig diabetesretinopati, orsker till synnedsättnig vid diabetsretinopati är
makulaödem, ischemi i makula, glaskroppsblödning, traktionsamotio. Diabetes duration: med längre duration ökar risken för
diabetsretinopati. Metabolisk kontroll: b-gluk? God kontroll minskar risken för att utveckla retinopati som hotar synen. Riskfaktorer:
rökning? Hypertoni?
Viktiga statusfynd: Visus: kan vara normalt trots grav diabetesretinopati om makulaområdet inte är drabbat, därför viktigt med kontroller
eftersom patienten själv inte märker progression av retinopatin. Irisrubeos: nybildade kärl på iris är ett tecken på ischemi och proliferativ
retinopati. Finns också i kammarvinkeln och kan leda till att utflödet av kammarvätska försvåras och ge upphov till ett högt tryck i ögat, sk
neovaskularisationsglaukom. Glaskroppsblödning: neovaskularisationer kan ge upphov till glaskroppsblödning, men man måste utesluta
amotio som orsak till glaskroppsblödning
Retinopati:
- Mikroaneurysm: ett tidigt tecken på diabetesretinopati
- Blödningar: kärlförändringarna vid diabetes leder till ytliga och djupa blödningar i retina
- Hårda eksudat: lipoproteiner som ansamlas i retina p g a att serum läcker genom skadade kärl
- Mjuka eksudat: sk bomullseksudat som tecken på ischemi
- Kaliberväxlande vener
- Irma (=intra-retinal mikrovascular abnormalities): vidgade slingriga teleagiektatiska kapillärer som bildas mellan arterioler och venuler som
tecken på ischemi
- Makulaödem: förtjockning/svullanad i makula som beror på läckage från mikroaneurysm eller skadade kapillärer
- Neovaskularisationer: dvs kärlnybildning/proliferativa kärl som utgår från retina eller papillen och växer längs retina eller in i glaskroppen
och lätt ger upphov till glaskroppsblödningar, uppkommer vid uttalad ischemi
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Oftalmoskopi. Titta på den röda reflexen: om den är utsläckt är det
sannolikt fråga om en glaskroppsblödning (en annan orsak är en tät katarakt, men anamnestiskt är det inte sannolikt i detta fall)
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus. Inspektion av främre segment. Oftalmoskopi. Tryckmätning. Ultraljud: vid
glaskroppsblödning när ögonbotten ej går att visualisera måste man utesluta amotio som orsak till blödningen. Fluoresceinangiografi: inför
laserbehandling, främst vid kartläggning av makulaödem
Differentialdiagnoser: Amotio: myopi ökar risken för amotio, men även diabetes i sig (traktionsamotio). Retinalruptur: med glkr-blödning.
Behandling: Laserbehandling: sk scatterbehandling eller panretinal fotokoagulationsbehandling minskar risken för proliferationer,
synnedsättning och blindhet i de allvarligaste formerna av diabetesretinopati. Vitrektomi: bl a indicerad vid glaskroppsblödning som ej
resorberas spontant, eller vid diabetesretinopati om progredierar trots laserbehanling.
Uppföljning/prognos: Obehandlad leder diabetesretinopati till synnedsättning och är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden.
Laserbehandling minskar risken för synnedsättning. De lindrigare formerna av diabetesretinopati hotar inte synen och utgör inte indikation
för laserbehandling, men regelbundna ögonbottenkontroller är viktiga för att diagnostisera progredierande diabetesretinopati och för att
kunna inleda laserbehanling vid rätt tidpunkt eftersom patienten själv inte nödvändigtvis upplever symtom i form av synnedsättning trots
allvarlig diabetesretinopati. Screening: ögonbottenfotografering rekommenderas för alla diabetiker med 2 års mellanrum för att diagnostisera
diabetesretinopati
Fall 43. 70-årig man med plötsig synnedsättning på höger öga - - AION
Typisk anamnes: En 70-årig man kommer till ögonakuten p g a en plötslig synnedsättning på höger öga. Han har tidigare sett bra med ögat,
men kan nu endast urskilja ljus. Han har också en längre tid besvärats av huvudvärk och inte kunnat använda sin hatt då huvudet ömmat på
höger sida. Vikten har rasat och han har även kännt sig rätt håglös de senaste månaderna.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Visus: ofta snabb, inom några sekunder eller minuter, synnedsättning på ett öga. Ålder >60. Anamnes på
temporalisarterit: huvudvärk, ömhet över tinningen/hjässan, viktnedgång, trötthet, feber, muskelvärk, diplopi kan förekomma. Övrig
sjukdomsanamnes: karoitsstenos, förmaksflimmer, hypertoni, diabetes
Viktiga statusfynd: Papill: blek och ödematisk, eksudat och/eller liten blödning kan förekommma. Afferent pupilldefekt. SR: hög om
temporalisarterit. Palpationsöm och prominent a. temporalis vid temporalisarterit
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus: nedsatt. Oftalmoskopi: ögonbotten/papill. SWFL=swinging flashlight test:
afferent pupilldefekt. SR Palpation av a temporalis
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus: SWFL: positiv. Oftalmoskopi. SR. Palpation av a.temporalis. Remiss för
temporalisbiopsi.
Differentialdiagnoser: Icke-arteritisk optikusinfarkt dvs AION som inte beror på temporalisarterit: oftast inga prodromer, något yngre
patient. Ocklusion i retinalartär. Ocklusion i retinalven: ofta långsammare förlopp, synförsämringen utvecklas under några timmar.
Optikusneurit: långsammare förlopp och ofta förenat med ögonrörelsesmärta hos yngre person. Amotio: långsammare förlopp, skugga i
någon del av synfältet. Makulablödning: central synnedsättning.
Behandling: Vid temporalisarterit steroider i högdos vanligen som intravenös infusion.
Uppföljning/prognos: Behandling och uppföljning sker vanligtvis på medicinklinik efter att patienten fått akut behandling. Prognosen för
det drabbade ögat är dålig och behandlingen syftar till att undvika infarkt i det andra ögat.
Fall 46. Övergående synnedsättning på ett öga hos en äldre kvinna --Amaurosis fugax
Typisk anamnes: En vital 70-årig kvinna söker dig på din mottagning, då hon vid upprepade tillfällen upplevt övergående synbortfall på
höger öga. Synen kan försvinna plötsligt, precis som om en rullgardin dras ner, för att sedan efter ett par minuter komma tillbaka. Det gör
inte det minsta ont, men hon är nu rädd för att hon ska bli blind på ögat.
Hon har det senaste året medicinerat mot något förhöjt blodtryck, men i övrigt känner hon sig helt frisk.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Smärtfria synnedsättningsattacker som vanligtvis varar i några minuter, ofta flera gånger i veckan.
Sjukdomsanamnes: temporalisarterit, karotisstenos, hypertoni, förmaksflimmer, diabetes, rökning
Viktiga statusfynd: Visus: normalt mellan attackerna. Oftalmoskopi: artäremboli kan visualiseras ibland. Blåsljud: karotis, hjärta. Artymier.
Palpationsömhet över temporalis

Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus: Oftalmoskopi. Akut SR. Auskultation av hjärta och karotider.
Temporalartärspalpation
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan
Differentialdiagnoser Okulär/retinal migrän: migrän med synfenomen där ingen huvuvärk förekommer. Obskurationer: kortare
synstörningar från några sekunder till en halv minut som förkommer vid staspapill och tros bero på ischemi i papillen p g a intrakraniella
trycktoppar. TIA: iskemi som drabbar synbanan, som kan vara förenat med andra neurologiska symtom
Behandling: Identifiera och om möjligt behandla orsakerna. Remiss för hjärtkärlutredning. Ateroskleros är den mest sannolika orsaken till
amaurosis fugax. Bakomliggande carotissjukdom är den vanligaste embolikällan. Embolier kan också uppstå i hjärtat, pga arytmier, klaffel
etc. En annan orsak till amaurosis fugax är temporalisarterit. Behandlingsbara riskfaktorer är diabetes, hypertension, hyperkolesterolemi och
rökning
Uppföljning/prognos: Carotisstenos ökar risken för andra embolier.

--------------------------------------------------------------------2. Huvudfall-------------------------------------------------------------------

1. Gerda 80 år inkommer till medicinakuten pga illamående och kräkningar samt huvudvärk.
Hon är så illa däran att hon läggs in och man gör en DT-skalle som är ua. Även BT och
sedvanliga blodprover är normala. Hon får dropp och smärtlindring men det hjälper inte så
mkt. Du är AT-läkare och får i uppgift att gå in och prata med Gerda och ta utökad anamnes nu
när hon har lugnat sig lite. Du frågar henne om tidigare sjd, mediciner med mera som hon inte
kunde svara på på akutmottagningen. När du sitter och pratar med henne märker du att vä
pupill är större än hö, när du tittar närmare ser du också att ögat är lite rött och ser dimmigt ut
på något sätt. När du börjar titta på hennes öga nämner hon att hon ser sämre på det ögat sedan
den här tråkiga historien började. Hon har tidigare endast haft kontakt med ögonvården då hon
var liten. Hon började med glasögon när hon var 4 år. Hon hade då tjocka glas kommer hon ihåg
och blev retad av klasskamraterna för att hennes ögon såg så stora ut i glasögonen. Sedan när
hon blev äldre har hon bara gått till optikern och inte haft kontakt med ögonläk. Hon har sett
lika bra med bägge ögon vad hon kan minnas, med glasögonen på alltså. Nu när hon börjar
fundera på ögonen säger hon också att hon egentligen har en väldig värk i vä öga, jämfört med
hö, men hon har kopplat ihop detta med huvudvärken.

Diagnos: Akut glaukom.
Symtom: Unilat, värk, huvudvärk, illamående, kräkning, plötslig debut. Kraftigt nedsatt visus.
Dimmig insyn.
Orsak: Trång kammarvinkel  hämmat avflöde av kammarvatten  tryckstegring.
Diff: Irit, migrän.
Undersök: Visus, palpera, oftalmoskopi, tryckmätning.
Beh: Po Diamox + Glycerol, trycksänkande ögondroppar. Permanent beh: YAG-laser (två hål i iris).
2. Anton 61 år söker dig som är hans husläkare sedan många år. Han är tyvärr storrökare vilket
du försökt rå på men inte lyckats. Han har en svårbeh hypertoni samt sedan ett år även diabetes
med tablettbeh. Han ringde dig imorse då han plötsligt under gårdagen märkt en skugga i
synfältet vä öga nedåt. Den har inte ökat utan varit konstant i storlek. Han hade inga synfenomen
innan, såsom fotopsier eller moches volantes, utan det kom plötsligt. Du lyckas få fast på VC:s
oftalmoskop och dilaterande droppar, varefter du lyckas se en ögonbottenbild såsom på bilden.

Diagnos: Grenvenstrombos.
Symtom: Relativt plötslig synnedsättning. Ofta skugga i synfältet som ej rör sig.
Orsak: Trombos distalt i venträdet. Ger blödningar och ödem i ögonbotten.
Diff: Centralvenstrombos, grenartäremboli, amotio.
Undersök: Visus, dilatera. Vid oftalmoskopi ses mörkare partier på retina. Fovea klarar sig ofta.
Beh: Bra beh saknas. Spruta Lucentis alt laserbeh är två alternativ. Följ trycket och beh underliggande
sjd. Prognos beror på hur stort ögonbottenområde som drabbats.
3. Evert 84 år söker dig på VC pga plötslig synnedsättning vä öga. Han hade inga
prodromalsymtom utan synnedsättningen kom plötsligt när han satt och löste korsord. Han
märkte då att han hade svårt att greppa korsordsboken eftersom han inte kunde bedöma
avståndet till boken. När han blundade med ett öga i taget märkte han att han inte såg någonting
med vä öga. När du testar visus med vanlig fingerräkning på VC märker du att han verkar se
som vanligt med hö öga, men med vä ser han inte ens handrörelser, endast ljus och mörker. Du
hade igår pat Anton i fallet ovan så nu vet du vart du får tag på de dilaterande dropparna och
hur man sätter på oftalmoskopet, du gör det och ser en ögonbottenbild som medföljer.

Diagnos: Centralartärocklusion.
Symtom: Plötslig djup synnedsättning som ej går över.
Orsak: Stopp i ögats centralartär.
Diff: Centralvenstrombos, amotio, AION.
Undersök: Visus, SR + CRP för utesluta temporalisarterit. Vid oftalmoskopi ses en blek retina och
cherry-red spot sign (fovea lyser röd).
Beh: Bulbmassage, överväg Diamox för sänka trycket. Ev paracentes då du mha en nål sticker hål i
den främre kammaren. Ev trombolys om kort anamnes. Dålig prognos om åtgärder ej lyckas.
4. Conny lekte med sin son som råkade kasta en spade sand i Connys ansikte och lite kom in i vä
öga. Det sved lite så han var tvungen att blunda med det ögat. Han upptäckte då att han såg en
massa prickar och flugor med det hö ögat, och som spindelväv som svävade förbi. Han frågade
sin fru men hon såg ingen spindelväv. På kvällen tyckte han också att det blixtrade konstigt i
rummet, men det såg inte heller frun. Han tycker att han ser bra om än lite allmänt dimmigt med
hö öga.

Diagnos: Glaskroppsavlossning.
Symtom: Spindelväv, flugor som far omkring i synfältet. Ibland också blixtar.
Orsak: Glaskroppen släpper från retina. Risk för amotio föreligger.
Diff: Retinal ruptur, amotio, migrän.
Undersök: Visus, dilatera, oftalmoskopi, biomikroskop.
Beh: Info om att glaskroppsavlossning kan ge amotio, observant på rullgardin. God prognos.

5. Ahmed 51 år arbetar på Eriksson och kommer till dig på VC för ett rutinbesök avseende sin
diabetes. Diabetesen är hyggligt reglerad med insulin, men man kunde kanske önska sig en något
bättre compliance. Han nämner vid besöket att han har börjat få svårt att läsa, både på långt och
nära håll. När han kör bil okänt område är det rätt obehagligt för han ser inte vad det står på
skyltarna förrän han är nästan framme vid dem och då är det försent att byta fil och svänga.
Kör han i mörker blir han väldigt bländad då han möter bilar, så han har nästan slutat köra på
kvällarna. Han har också svårt att se de små bokstäverna när han läser tidningen, trots att han
använder sina nya läsglas.

Diagnos: Katarakt (gråstarr).
Symtom: Ofta bilat synnedsättning, bländningsbesvär. Successivt ökande myopi (lättare läsa på nära
håll).
Orsak: Grumling av linsen ger sänkt visus.
Diff: Makuladegeneration.
Undersök: Visus, inkl stenopeiskt hål. Inspektera om linsen är grumlad. Us i genomfallande ljus.
Beh: Op, byter lins på pat. Katarakt hos unga ger ofta efterstarr, beh med YAG-laser som skjuter hål i
bakre kapseln. Endoftalmit är ovanligt.
6. Bea 70 år söker dig på VC då hon börjar få svårt att se när hon broderar. Hon älskar att
brodera, men nu är det så svårt att hon måste hålla ett förstoringsglas över tyget. Hon röker
men mår i övrigt bra, inga mediciner. Hon har också noterat att hon har svårt att se ansiktet på
folk på TV. Ibland ser det ut som om lyktstolparna stod och dansade, de är inte raka.

Diagnos: Makuladegeneration.
Symtom: Succesiv synnedsättning, ofta bilat. Svårt att se ansikten, men kan se runtom. Raka linjer
blir krokiga.
Orsak: Åldersförändringar i gulafläcken.
Diff: Katarakt.
Undersök: Visus, stenopeiskthål förbättrar ej. Oftalmoskopi. Dilatera och titta i ögonbotten, tryckmät.
Beh: Två typer: Våt = kärlnybildning, Torr = atrofi. Raka linjer  krokiga talar för våt. Våt: Inj av
kärltillväxthämmande lm (Lucentis) i glaskroppen. Dålig prognos.
7. Neba 40 år har aldrig haft glasögon eller kontakt med vare sig optiker eller ögonläkare. Hon
söker nu pga huvudvärk och att hon upplever att hon inte ser skarpt. Hon har sett bra hela sitt liv,
men nu sista åren har det blivit sämre och sämre och hon börjar få svårt att laga mat eftersom
hon inte ser ordentligt. Det är bättre på långt håll men hon ser inte helt skarpt där heller. Den
här jobbiga huvudvärken vill hon också bli av med.

Diagnos: Presbyopi.
Symtom: Ser suddigt på nära håll. Smygande debut, börjar vid 45-50 års ålder.
Orsak: Linsens förmåga att ackommodera sjunker med stigande ålder  linsen kan ej bli lika tjock
som förut  fokus hamnar bakom retina  suddig bild.
Diff: Katarakt, makuladegeneration.
Undersök: Visus är normalt men nedsatt på nära håll.
Beh: Rekommendera pat att börja med +1-glasögon för att sedan öka med stigande ålder.
8. Viola 65 år söker dig på VC halvakut. Hon är tidigare frisk, men sista veckorna har hon
vaknat med en kraftig huvudvärk och lätt illamående som ibland varit så kraftigt att hon varit
tvungen att kräkas. Hon säger att det är precis som om hon vore gravid men det är ju inte
möjligt vid hennes ålder. Du frågar vidare och det framkommer att pat vid ett par tillfällen
senaste 2 veckorna drabbats av ett synfenomen när bilden helt plötsligt blir suddig och färglös. Det
har då kommit i samband med att hon lägger sig ner i sängen. Det går över och nu ser hon bra
när hon är hos dig. Du rotar fram syntavla och provglas och finner att pat har full syn med lätt
hyperopikorrektion. Du dilaterar pat och lyser med oftalmoskopet och ser medföljande bild.

Diagnos: Staspapill/papillödem.
Symtom: Huvudvärk, illamående, dimsyn vid lägesförändringar.
Orsak: Ökat intrakraniellt tryck.
Diff: Drusenpapill. Optikusneurit eller AION (båda är oftast unilat).
Undersök: Visus, motorik samt pupill. Vid oftalmoskopi ses: Bilat upphöjning av papillen samt
dilaterade vener.
Beh: Beh orsak till staspapillen, dvs det ökade intrakraniella trycket.
---------------------------------------15 Seminarium: Systemsjukdomar-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Förberedelsefall--------------------------------------------------------------Seminarium 4: Förberedelsefall: 20, 23, 24, 28, 29, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 49 och 55.
Fall 20. Kvinna med ansiktsförlamning - Facialispares
Typisk anamnes: En 70-årig kvinna söker dig för höger-sidig ansiktsförlamning sedan på morgonen samma dag. Hon anger lätt skavkänsla i
sitt högra öga men tycker synen är opåverkad.
Typiskt utseende för en patient med en högersidig facialispares. Notera lagoftalmos dvs svårigheter att stänga ögonspringan, ektropion
(hängande under ögonlock) och den utslätade naso-labialfåran på höger sida Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Oförmåga att sluta ögat - leder till att tårarna rinner nerför kinden

Dreglar - pga oförmåga att sluta munnen - kan även bli problem med att tugga maten då den samlas utanför tandraden på den
skadade sidan

Kan ha nedsatt smaksensation och hyperacusis omskadan drabbat långt proximalt på facilisnerven - se bilden ovan över
Facialisnervens utbredning



Nedsatt eller ökat tårflöde - samma sak som ovan, kolla nervens utbredning. När det gäller det ökade tårflödet så avses det
tårflöde som rinner nerför kinden

Duration - fråga efter detta

Recidiv - kan recidivera varför det är viktigt att veta om patienten haft detta förut

Smärtor i ansikte eller öra - förekommer i mer sällsynta fall

Trauma - kan orsaka detta,

Hörselnedsättning om skadan sitter proximalt och specielt om orsaken är en ponsvinkeltumör så kan den skada även statoacusticisnerven

Yrsel - samma som ovan vad gäller hörselnedsättning

Fästing-bett - fråga efter detta som är en av de vanligaste orsakerna till en facialispares. Hos barn är det den vanligaste orsaken
och måste alltid uteslutas

ÖLI - även här hos barn ser man facialispares som ett resttillstånd efter en långdargen förkylning
Viktiga statusfynd:

Central facialispares - svaghet/paralys av ansiktets nedre del då den övre delen har en bilateral innervation

Perifer facialispares - svaghet/paralys av både nedre och övre ansiktets mimiska muskler

utslätad nasolabialfåra (se bild ovan), hängande mungipa, ektropion, lagoftalmos, kan ha injicerat öga med corneal epiteldefekt.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Gör en neurologisk allmän undersökning. Bedöm huruvida paresen är komplett/partiell, och central/perifer? Kontrollera andra
kranialnerver, undersök smaken på tungans främre delar

Gör en allmän ögonundersökning och undersök speciellt ögonmotilitet

Uppskatta m. Orbicularis-kraften bilateralt och jämför sidorna, grad av ektropion, titta noggrannt efter cornealerosioner som
tecken på lagoftalmos (punktata-keratit, sår, abrasion)

Fluorseceinfärgning - för att se cornealerosioner
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan - tänk på Borrelia och ta titrar mot denna, ev. Lumbalpunktion (remiss till
infektion). Remiss till öronklinikenDifferentialdiagnoser: andra patienter med "torra ögat"
Behandling: Urglasförband (finns på apoteket) behövs oftast i akutskedet för att hålla fuktigheten i cornea ofta i kombination med
tårsubstitution. Om lindrig punktatakeratit - artificiella tårar, salva till natten. Om mer uttalad corneal skada kan man tänka på att göra
tarsoraphe (dvs en sutur i laterala ögonspringan som håller ihop det undre och övre locket) som gör ögonspringan mindre och ger mindre risk
för expositionskeratit. Botox dvs. Botulinum-toxin behandling kan göras - detta leder till att ögonlocket hänger ned och skyddar cornea mot
uttorkning. Effekten sitter i ca 2 månader och efter det borde nerven ha vuxit ut igen.
Uppföljning/prognos: Fallet är ett specialistfall vid uppföljningen - det viktiga är att ställa diagnosen och sätta in rätt behandling för
patienten i akutskedet så att inte cornea skadas mer än vad som redan skett. På ögonkliniken följs sedan patienten med corneala skador tills
dessa är helt läkta. Om ingen restitution skett inom 3 månader måste MR/CT göras med frågeställningen ponsvinkeltumör.
Vanligen läkning inom 6 månader i de flesta fall är läkningen avslutad efter 4-8 veckor
Fall 28. Kvinna med horisontella dubbelbilder – Abducenspares
Typisk anamnes: På din husläkarmottagning söker en 55-årig kvinna. Du känner patienten sedan tidigare då hon gått hos dig på regelbundna
kontroller p g a sin diabetes. Hon har sedan hon vaknade på morgonen sett dubbelt. Hon ser mer dubbelt då hon tittar åt höger, dvs avståndet
mellan bilderna ökar ju längre åt höger hon tittar. Men när hon tittar åt vänster försvinner dubbelbilderna helt och hållet. Hon har också värk
runt höger öga.
Viktiga anamnestiska uppgifter:
Diplopi
- monokulär eller binokulär diplopi: monokulär diplopi förekommer vid brytningsfel, t ex vid astigmatism eller p g a katarakt. Vid binokulär
diplopi är ögonmuskelmotoriken störd och genom att täcka för ett öga försvinner dubbelbilden, vilket den inte gör vid monokulär diplopi.
- hur ligger dubbelbilderna i förhållande till varandra: vid abducenspares ligger bilderna horisontellt
- i vilket läge ökar dubbelbilderna: vid abducenspares är m. recuts lateralis paretisk, vilket leder till att avståndet mellan dubbelbilderna ökar
då man försöker titta åt paresens håll håll.

Smärta kring ögat kan förekomma vid mikroangiopati i det initiala stadiet

Neurologiska symtom: huvudvärk, illamående pga förhögt intrakraniellt tryck

Trauma: risk för inklämning av nerven

Symtom på temporalisarterit?

Fästingbett: borrelia?

Predisponerande sjukdomar: diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdom, ateroskleros
Viktiga statusfynd: Esotropi/esofori (inåtskelning): ökar vid blick åt paresens håll. Abduktionsinkränkning: inskränkt eller långsam
ögonmotorik vid blick åt paresens håll, d v s åt höger. Tvånghuvudhållning: För att undvika dubbelbilder vrider patienten huvudet åt det
paretiska hållet. Normalt visus. Ingen pupillpåverkan.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus

Inspektion av ögats yttre: ptos? Mydriasis?

Oftalmoskopi

Cover test: esotropi/esofori

Ögonmotorik: inskränkt/långsam abduktion

Neurologisk undersökning

Blodtrycksmätning

Provtagning: blodstatus, blodsocker, SR, borrelia-serologi
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken?

Visus

Inspektion av ögats yttre och inre

Cover test

Ögonmotorik
Lees screen: ett sätt att dokumentera paresen, av värde vid uppföljning




Forced duction test: skiljer neurogena pareser från mekaniska. Man lokalbedövar konjunktiva och tar tag i konjunktiva med
pincett och för ögat i den paretiska muskelns dragriktning för att se om det finns en mekanisk inskränkning av rörligheten.

Provtagning: vid behov Borrelia-serologi, SR (för att utesluta temporalisarterit), blodsocker

Blodtrycksmätning

MRI: om ung person/ neurologiska symtom/ frånvaro av predisponerande sjukdomar.
Differentialdiagnoser: Myasteni: mer besvär kvällstid, ibland även ptos. Annan kranialnervspares. Endokrin oftalmopati: ofta exoftalmus.
Orbital orsak som hindrar abduktionen.
Behandling: Expektans vid isolerad pares med predisponerande sjukdomar. Kontroll om c 1 mån. Om viss eller hel restitution fortsatt
expektans. Vid tillkomst av neurologiska symtom gör utredning med MRI. Man kan täcka för det ena ögat för att undvika dubbelbilder. Om
inte fullständig restitution sker, kan man i vissa fall skelningsoperera, men detta görs tidigast efter 6 mån.
Uppföljning/prognos: Vid mikroangiopati p g a diabetes är prognosen mycket god, nästan 100%:s restitution, vid trauma endast 50 %.
Fall 29. Man med ptos, diplopi och mydriasis -- Oculomotoriuspares
Typisk anamnes: En 50-årig man söker dig på din mottagning p g a att han vaknade på morgonen med huvudvärk. I samband med det
märkte han att ögonlocket på vänster öga fallit ner och att han inte kan öppna ögat.
När du lyfter på det vänstra ögonlocket noterar du att ögat skelar och att pupillen är stor och inte verkar reagera för ljus. Samtidigt noterar
patienten att han ser dubbelt.
Viktiga anamnestiska uppgifter:
Diplopi:
– monokulär eller binokulär diplopi: monokulär diplopi förekommer vid brytningsfel, t ex vid astigmatism eller p g a katarakt. Vid binokulär
diplopi är ögonmuskelmotoriken störd och genom att täcka för ett öga försvinner dubbelbilden, vilket den inte gör vid monokulär diplopi.
– hur ligger dubbelbilderna i förhållande till varandra: vid okulomotorius pares är dubbelbilderna både horisontella och vertikala
– i vilket läge ökar dubbelbilderna

Ptos

Smärta: kring ögat i det initiala stadiet hos en del, kan förekomma både vid mikroangiopati och aneurysm

Neurologiska symtom: huvudvärk, tänk på aneurysm!!, tumör

Predisponerande sjukdomar: diabetes, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, ateroskleros

Trauma

Borreliamisstanke? Temporalisarterit? Myasteni?

Synnedsättning på nära håll pga ackommodationspares
Viktiga statusfynd:

Exotropi + hypotropi: vid total pares

Pupillpåverkan: mydrias: aneurysm måste uteslutas, normal pupill: annan etiologi mer sannolik, t ex diabetes

Ptos

Inskränkt ögonmotorik förutom abduktion eftersom paresen drabbar m rectus sup, m rectus inf, m rectus med och m obliqus inf
om den är total.

Om paresen är komplett med pupillengagemang kan man få en synförsämring pga av att den stora pupillen ger uppghov till
diffraktion i linsen.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Inspektion av ögats yttre: ptos? Mydriasis? Oftalmoskopi. Cover test:
exotropi + hypotropi. Ögonmotorik. Provtagning: blodstatus, blodsocker, borreliaserologi, SR (för att utesluta temporalisarterit). Neurologisk
undersökning.
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus. Inspektion av ögats yttre och inre: Pupillfunktion! Cover Test. Ögonmotorik. Lees
screen: ett sätt att dokumentera paresen, av värde vid uppföljning. Forced duction test: skiljer neurogena pareser från mekaniska. Man
lokalbedövar konjunktiva och tar tag i konjunktiva med pincett och för ögat i den paretiska muskelns dragriktning för att se om det finns en
mekanisk inskränkning av rörligheten. Provtagning: blodstatus, blodsocker, borreliaserologi, SR (för att utesluta temporalisarterit)
MRI:
- Vid total pares som involverar pupillen, aneurysm måste uteslutas.
- Vid partiell pares utan pupillpåverkan om ung person eller om patienten inte har predisponerande sjukdomar.
Differentialdiagnoser: Myastenia gravis: har aldrig pupillpåverkan! Endokrin oftalmopati: ofta exoftalmus Horner sdr: ptos och mios, men
ingen ögonmuskelpares
Behandling: Vid komplett pares med mydriasis ska patienten handläggas akut med MRI. Om misstanke om aneurysm, akut till neurokirurg.
Expektans vid inkomplett pares utan pupillengagemang och predisponerande sjukdomar. Kontroll om c 1 mån. Om viss eller hel restitution
fortsatt expektans. Vid tillkomst av neurologiska symtom gör utredning med MRI. Man kan täcka för det ena ögat för att undvika
dubbelbilder om patienten ej har en total ptos. Om inte fullständig restitution sker, kan man i vissa fall skelningsoperera, men detta görs
tidigast efter 6 mån.
Uppföljning/prognos: Vid mikroangiopati p g a diabetes är prognosen mycket god, nästan 100%:s restitution. Pares som orsakats av
aneurysm har sämre prognos.
Fall 40. Ung man med stor ljusstel pupill höger öga -- Anisokori
Typisk anamnes: En 30-årig man söker på ögonakuten då han några timmar tidigare lagt märke till att höger pupill är mycket större än den
vänstra. Han känner sig helt frisk i övrigt. När du undersöker pupillreaktionerna reagerar höger pupill varken för direkt eller indirekt ljus,
medan vänster pupill verkar reagera normalt.
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Neurologiska symtom? Huvudvärk, diplopi som tecken på okulomotoriuspares

Läkemedelsbruk/missbruk eller kontakt med mydriatiskt ämne på annat sätt (vissa växter t ex) : den vanligaste orsaken till att en
synbarligen frisk person har en vidgad och ljusstel pupill är lokal applikation av mydriatiskt ämne, medvetet eller omedvetet
Viktiga statusfynd:

Pupillstorlek: anisokori

Pupillreaktion: ljusstel höger pupill

Frånvaro av ptos och skelning: utesluter okulomotoriuspares
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Inspektion: pupillstorlek, ptos? Skelning? Pupillreflexer
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Inspektion. Pupillreflexer

Differentialdiagnoser: Oculomotoriuspares: OBS! ljusstel pupill i kombination med ptos och skelning måste utredas akut för att utesluta
aneurysm som orsak till paresen. Pupillotoni: pupillen på den sjuka sidan är större och reagerar långsammare än den friska för ljus och vid
konvergens. Fysiologisk anisokori: pupillen reagerar normalt för ljus och vid konvergens.
Behandling: Expektans, pupillen återgår till normalstorlek då exponeringen av mydriatiskt ämne upphör. Noggrann anamnes ger ibland
svaret på vad som orsakat mydriasen, men ej alltid.
Uppföljning/prognos: Kontrollera tills pupillen återfått sin normala storlek.
Fall 44. Ung kvinna med huvudvärk, illamående och obskurationer – Staspapill
Typisk anamnes: En 25-årig kvinna söker dig p g a att hon i ett par dagar upprepade gånger upplevt kortvariga perioder av dimsyn, som
varat högst i några sekunder. Hon berättar att hon även i en längre tid haft mer eller mindre ständig huvudvärk, mest på morgonen när hon
vaknar. Den senaste veckan har hon också känt sig illamående.
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Syn: normal-nedsatt

Obskurationer: övergående dimsyn på ett eller båda ögonen, som varar i några sekunder kan vara tecken på förhöjt intrakraniellt
tryck, ofta i samband med lägesförändringar

Andra tecken på förhöjt intrakraniellt tryck:
- Huvudvärk och illamående
- Horisontell diplopi p g a abducenspares. Nerven riskerar inklämning p g a sitt förlopp vid förhöjt ICP.
Andra neurologiska symtom?
Viktiga statusfynd: Visus: i början är synen alltid normal, synnedsättning uppkommer först senare. Bilateralt papillödem, som kan vara mer
uttalat på ena ögat, senare även dilaterade vener, små blödningar, eksudat.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus .Oftalmoskopi. Ögonmotorik: abducenspåverkan? N. abducens är den första
nerven som påverkas av en intrakraniell tryckstegring. Pupillreflexer: normala
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus. Inspektion av bakre segment. Ögonmotorik. Pupillreflexer. Synfältsundersökning:
förstorad blindfläck, perifer synfältsinskränkning kan förekomma. MRI
Differentialdiagnoser: Drusenpapill. Optikusneurit. AION
Behandling: Identifiera orsaken till staspapill och behandla om möjligt. Remiss till neurolog/neurokirurg
Uppföljning/prognos: Prognosen beror på orsaken ( tumör, sinus trombos, subaraknoidalblödning, meningit, idiopatisk intrakraniell
hypertension etc ) till förhöjt intrakraniellt tryck och staspapill
Fall 48. Kvinna med ögonlockssvullnad -- Endokrin oftalmopati
Typisk anamnes: En 42-årig kvinnlig mäklare kommer till din mottagning p g a att hon en längre tid varit väldigt svullen runt ögonen.
Ögonlockssvullnaden är som värst på morgonen. Den senaste tiden har hon också blivit lite röd i ögonen. Hon upplever detta som kosmetiskt
väldigt störande ffa på jobbet och skulle gärna vilja fixa till sig kirurgiskt om det är möjligt. I övrigt känner hon sig frisk, förutom att hon
sannolikt redan börjat få klimakteribesvär i form av svettningar och trötthetskänsla.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Ljuskänslighet, skav/gruskänsla, tårighet, retrobulbär värk/tryckkänsla: tecken på inflammatorisk aktivitet
i mjukdelarna. Ögonmuskelsmärta vid rörelse, diplopi tyder på ögonmuskelengagemang. Synnedsättning: optikuspåverkan? Hypertyreos:
fråga om symtom som svettningar, trötthet, viktminskning, hjärtklappning etc. Observera att oftalmopatin kan debutera flera år innan
tyreoideasjukdomen.
Viktiga statusfynd: Ögonlocksretraktion: ögonlockskanten ligger ovanför limbus, ”stirrig blick”. Konjunktival injektion: främst över
ögonmuskelfästen. Chemos. Ögonlocksödem. Exoftalmus. Inskränkt ögonmuskelmotorik. Visus: nedsatt visus kan bero på optikuspåverkan,
men också på kornealpåverkan p g a defekt tårfilm eller exposition vid exoftalmus
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Inspektion av främre delar. Oftalmoskopi. Pupillreaktioner:
optikuspåverkan. Ögonmotorik. Lab: TSH, T3, T4,TRAK, anti-TPO
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan. DT: ibland för att utesluta andra diagnoser, t ex vid ensidig oftalmopati eller vid
avsaknad av sköldkörtelsjukdom.
Differentialdiagnoser: Allergi/konjunktivit: vid ögonlockssvullnad och konj rodnad. Orbitatumörer. Grav myopi: stor bulb, ser ibland ut att
protrudera
Behandling: Vid lindrig endokrin oftalmopati besväras patienten främst av skavkänsla, svullnad och tåriga ögon. Mot skav känslan kan man
använda tårsubstitut. Det är viktigt att behandla tyreoideasjukdom och göra patienten eutyreoid. Måttlig och svår oftalmopati med exoftalmus
och/eller inskränkt ögonmotilitet behöver oftast behandling med glukokortikoider. Det kan också bli aktuellt med retrobulbär strålbehandling.
Kirurgi i form av ögonmuskelkirurgi, ögonlockskirurgi och orbital dekompression brukar inte bli aktuellt förrän oftalmopatin är inaktiv och
varit stabil i minst 6 mån.
Uppföljning/prognos: Efter att man fått de första symtomen på endokrin oftalmopati progredierar sjukdomen och når ett maximum ganska
snabbt. Durationen av den aktiva fasen tenderar att variera, men endast hos en bråkdel varar den aktiva fasen över 5 år. Majoriteten av
patienter har en lindrig oftalmopati som t o m kan förbättras spontant. Hos en del med lite svårare oftalmopati blir man tvungen att överväga
kirurgi i rehabiliterande eller kosmetiskt syfte när sjukdomen varit inaktiv i minst 6 mån.
Fall 49. Kvinna med ptos och diplopi -- Myastenia gravis
Typisk anamnes: En 35-årig kvinna söker på mottagningen p g a att hennes högra ögonlock börjat hänga. På morgonen när hon är utvilad är
allt för det mesta normalt, men på kvällen hänger ögonlocket. Vissa kvällar har hon svårt att orka titta på TV då ögonlocket hänger och då det
dessutom ibland verkar som om hon ser dubbelt. Hon känner sig frisk i övrigt och använder inga mediciner.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Ptos, diplopi: förvärras ofta mot kvällen, men kan variera från en dag till en annan. Finns andra symtom
på myasteni: heshet, muskeltrötthet, andnings-sväljsvårigheter, det förekommer en variant av myasteni med enbart okulära symtom. Kön:
vanligare hos kvinnor. Typisk ålder för kvinnor: 20-40 år, män tenderar vara över 50 vid diagnosen. Andra autoimmuna/endokrina
sjukdomar som sköldkörtelsjukdom kan förekomma samtidigt
Viktiga statusfynd: Ptos: kan förekomma uni eller bilateralt, behöver inte alltid finnas vid undersökningtillfället, men man kan provocera
fram en ptos genom att trötta ut muskeln. Skelning: kan simulera kranialnervspareser. Pupill: normal, viktig ur differentialdiagnostisk
synpunkt.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Inspektion. Ögonmotorik. Neurologiskt status
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Inspektion. Ögonmotorik. Tensilontest: diagnostiskt om man genom att ge edrofon
(kortverkande kolinesterashämmare) intravenöst kan få ptosen att försvinna. Lab: Antikroppar mot asetylkolinreseptorn
Differentialdiagnoser: Oculomotoriuspares. Övriga kranialnervspareser. Latent skelning. Horners syndrom.
Behandling: Remiss till neurolog för behandling och vidare utredning. Kolinesterashämmare. Tymektomi.
Uppföljning/prognos: Prognosen är god och de flesta patienter lever ett normalt liv med behandling.

Fall 55. Ung kvinna med synstörningar och huvudvärk -- Migrän
Typisk anamnes: En 20-årig kvinna söker vårdcentralen p g a att hon under det senaste året vid upprepade tillfällen haft kraftiga ensidiga
huvudvärksanfall som varat i c 1 dygn. Strax innan huvuvärken bryter ut kan hon ibland ha synstörningar i form av ett sick-sack mönster som
breder ut sig. I övrigt är hon helt frisk.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Svår pulserande huvudvärk som varar i några timmar-3 dygn. Med eller utan aura: synstörningar i form av
sicksackmönster/flimmerskotom, blixtar eller synfältsbortfall, parestesier, känselbortfall, talsvårigheter. Illamående och kräkningar.
Utlösande faktorer? Stress, vissa livsmedel som tex choklad och ost, alkohol, starka dofter, menstruation, oregelbundna sov- och matvanor
etc. Känslighet för ljus och ljud. Fysisk aktivitet förvärrar. Total symtomfrihet mellan anfallen som ibland kan förekomma några gånger per
månad. Kön: vanligare hos kvinnor. Ålder: vanligare hos unga vuxna
Viktiga statusfynd: Inga vid symtomfrihet
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus. Oftalmoskopera. Pupillreflexer. Allmän somatisk undersökning.
Neurologiskt status
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus. Oftalmoskopi. Pupillreflexer. Remiss till neurolog.
Differentialdiagnoser Glaskroppsavlossning/retinalruptur: blixtar eller ljusfenomen oftast på ett öga. Intrakraniella expansiviteter:
huvudvärk som förvärras ofta i kombination med illamående, värst på morgonen. Spänningshuvudvärk: ofta inte så svår huvudvärk, utan
mera molande, som pågår i flera dagar. Hortons huvudvärk: täta ensidiga svåra huvudvärksattacker i kombination med tår- och rödögdhet,
vanligare hos män. Trigeminus neuralgi: smärta främst i ena halvan av ansiktet. Temporalisarterit: ensidig huvudvärk hos äldre som känns
ytligt i tinningen, men kan vara pulserande
Behandling: Undvik utlösande faktorer. Analgetika: ASA, parasetamol. NSAID: naproxen, diklofenak, bättre effekt om de kombineras med
metoklopramid. Triptaner: om ovannämnda behandling ej är effektiv. Profylaktisk behandling i svåra fall: beta-blockerare.
Uppföljning/prognos: Migrän är en kronisk sjukdom, men kan hos vissa försvinna med tiden eller ändra karaktär.

--------------------------------------------------------------------2. Huvudfall-------------------------------------------------------------------

1. 45-årig kvinna söker dig på VC utanför Gällivare då hon plötsligt inte såg någonting på vä öga
imorse när hon vaknade. Hon har inte märkt något speciellt sista dagarna, utan märkte det
plötsligt när hon vaknade. Hon kan skilja mellan ljus och mörker men inte mer. Du känner henne
väl då du beh hennes ganska svårinställda diabetes. Hon har kontakt med ögonläk på
länssjukhuset regelbundet och är laserbeh i bägge ögon, men det är så långt dit och hon har
förlorat sitt körkort pga fortkörning, så hon kom till dig istället.

Diagnos: Glaskroppsblödning.
Symtom: Kraftig unilateral synnedsättning. Blixtar och ”flugor” kan förekomma.
Orsak: Blödningar i glaskroppen, ofta till följd av diabetesretinopati.
Diff: Amotio, centralvenstrombos, centralartärocklusion, AION.
Undersök: Visus, pupill, genomfallande ljus, ultraljud.
Beh: Beroende på orsak. Expektans, laserbehandla, vitrektomi. Prognos beror på orsak till blödningen.
2. 5-årig flicka med JIA söker dig på VC då mamman har sett att hennes hö pupill är
klöverbladsformad istället för rund. Hon har inte egentligen ont i ögat och det är inte heller rött.
Det har troligen kommit smygande, men mamman upptäckte det då hon skulle torka bort lite
kladd som kommit i ögat. Det är inte kladdigt nu och har inte varit så speciellt kladdigt heller.
Du har svårt att få fram om hon har någon synnedsättning på ögat.

Diagnos: Irit.
Symtom: Smärta, synnedsättning, ljuskänslighet. Synekier (sammanväxning iris-lins).
Orsak: Inflammation i iris. Associerat med sarkoidos, IBD, HLA-B27-pos, Bechterew.
Diff: Keratit, främmande kropp, kornealerosion.

Undersök: Inspektera, visus, pupillrörelser, biomikroskop, färga med fluorescein, tryckmätning.
Beh: Steroiddroppar, dilaterande droppar. God prognos, recidiverar ofta.
3. 40-årig kvinna söker dig på VC då hon har börjat få symtom ifrån sina ögon, det skaver och
irriterar och de är ständigt röda. Folk på jobbet har börjat fråga om hon är arg på dem för de
tycker att hon stirrar så argt. Du noterar även att det ser ut som att hennes hö öga står ut en
aning jämfört med det vä, men det säger du inte till henne. Du har tidigare inte träffat pat men
du tycker också att hon verkar lite arg.

Diagnos: Endokrin oftalmopati.
Symtom: Torra röda ögon, ögonlocksödem, kemos, proptos. Ovanligare: Keratokonjunktivit,
inskränkt ögonmotorik, diplopi, optikusneuropati. Retrobulbär värk/tryckkänsla.
Allmänsymtom vid hypertyreos: Svettningar, trötthet, viktminskning, hjärtklappning.
Orsak: Tyroideadysfunktion, kvinna i medelåldern. Infl infiltration i orbita  ögonlocksretraktion
(”scleral show”)  ser bit av sklera utanför limbus i normaltillståndet  stirrig blick.
Diff: Allergi/konjunktivit, orbitatumör, grav myopi.
Undersök: Visus, inspektera, oftalmoskopi, pupillreaktioner, ögonmotorik, lab (TSH, T3, T4, TRAK,
anti-TOP), ev DT.
Beh: Rökstopp! Om lindrig, prova Voltaren 50mg x2-3, tårsubstitut mot skavkänsla. Beh tyroideasjd!
Om svår behövs ofta glukokortikoider. Kir ej aktuellt förrän inaktiv oftalmopati i 6 mån. Uppföljning
på endokrin och ögonläk. Progredierar snabbt efter första symtomen, aktiv fas i ca 5 år, majoriteten har
lindrig oftalmopati.
4. Medelålders man söker dig på VC i Lycksele för intermittent dubbelseende sedan ett halvår.
Just när han söker dig har han inte dubbelseende så du har svårt att hitta något patologiskt i
status. Dock tycker du att det ena ögonlocket hänger ner mer än det andra. När du frågar om
detta framkommer det att han faktiskt har besvär av hängande ögonlock, ffa på kvällarna då
han ska se på Rapport. Då har han märkt att han ibland måste hålla upp ögonlocken med
fingarna för att se ordentligt. Detta har han dock inte tänkt så mkt på eftersom han trodde att
det var normalt åldrande.

Diagnos: Myastenia gravis.
Symtom: Uni/bilat ptos och/eller diplopi som förvärras mot kvällen och varierar från dag till dag.
Skelning simulerar kranialnervspareser. Heshet, muskeltrötthet, andnings- och sväljsvårigheter.
Opåverkade pupiller. 60% debuterar med ögonsymtom.
Orsak: Autoimmun. Kvinnor 20-40 år, män >50 år.
Diff: Kranialnervspareser, latent skelning, Horners.
Undersök: Inspektera, ögonmotorik, neurologstatus, uttröttningstest, ögonläk (tensilontest (ge edrofon
iv  om pos förvinner pares <sek), lab (ak mot acetylkolinreceptorn)).
Beh: Neurologremiss, kolinesterashämmare, ev tymektomi. Åb hos neurolog. God prognos med beh.

5. 65-årig diabetiker söker dig på neurologakuten pga plötsligt påkommet dubbelseende. Det är
dubbelt nästan hela tiden, men när han vrider huvudet åt hö blir det enkelt, så han har nu
tvångshuvudhållning åt hö. När han körde bil till akuten och körde om den framför höll han på
att köra in i räcket för han såg två bilar fast han sen förstod att det bara var en. Sen satte han in
en näsduk bakom hö glasöga för att slippa se två bilar när frugan bara såg en. Han har inte haft
såna problem tidigare och är frisk förutom diabetesen och ett lätt förhöjt BT.

Diagnos: Abducenspares.
Symtom: Drabbat öga kan inte röra sig över mittlinjen vid blick åt ena hållet. När drabbat öga täcks
för försvinner den mest perifera bilden.
Orsak: Diabetes, hypertoni, arterioskleros, intrakraniella processer, trauma, temporalisarterit, Borrelia.
Diff: Myasteni (kvällstid, ptos), annan kranialnervspares, endokrin oftalmopati (exoftalmus), orbitalt
tillstånd.
Undersök: Ögonmotorik, pupillreaktioner (normala), B-glukos, BT, Borreliaserologi, SR/CRP, akut
neurologremiss om yngre.
Beh: Mikrovaskulär orsak går i spontan regress inom ett par mån. Fresnellprisma på glasögat för
eliminera diplopi i primärposition. Täcka för paretiskt öga. Pat får ej köra bil! Om pares ej går tillbaka
inom 6-12 mån är kir möjligt. Uppföljning tills pares gått i regress. Prognos: 100% restitution vid
mikroangiopati pga diabetes. 50% vid trauma.
6. 70-årig man med synnerligen svårbeh hypertoni söker dig på VC då han tycker att han ser
sämre sedan någon vecka. Han har också en hel del huvudvärk sista veckan vilket han aldrig
haft tidigare. Du har för en liten tid sedan remitterat honom till det stora sjukhuset eftersom du
inte vet vad du ska göra med hans hypertoni längre. Synen är generellt suddig och han tycker att
han har som blinda fläckar i synfältet.

Diagnos: Hypertensiv retinopati.
Symtom: Fynd varierar med hypertonins svårighetsgrad. Korsningsfenom, retinablödningar, hårda
(macular star)/mjuka exsudat, papillödem, makulaödem. Nedsatt visus, blinda fläckar i synfältet. Bilat.
Orsak: Vid obeh hypertension förstörs blodretinabarriären  ökad kärlpermeabilitet.
Diff: Diabetesretinopati, ventrombos.
Undersök: Mät BT, visus, oftalmoskopera, B-glukos.
Beh: Sänka BT. Uppföljning. God prognos. Tillståndet i sig är ej farligt om det beh adekvat (BT
sänks). Oftast återhämtar sig ögonen utan sequelae.
7. 40-årig kvinna söker dig på VC då hon tycker att hon ser sämre med bägge ögon. Det är
allmänt suddigt och det är som saker som far omkring i synfältet som inte hennes man ser, bara
hon. Förutom att hon haft en infl i en fotled för 1 månad sedan som du beh med Voltaren så
känner hon sig också lite allmänt dålig, hon orkar inte så mkt som förr och hennes man får gå på
föräldramöten och fotbollsträningar eftersom hon inte orkar. Hon har också utvecklat en lätt
hosta vilket hon själv tycker är mkt irriterande. Hon har funderat på om hon börjar bli utbränd
eller åtminstone vidbränd. Du själv har istället börjat fundera på om hon möjligen har sarkoidos
men inte inlett någon utredning avstående detta.

Diagnos: Bakre uveit.
Symtom: Uni/bilat. Smygande grumlingar/synnedsättningar. Ingen smärta.
Orsak: Koroidal inf  celler i glaskroppen  grumlingar  synnedsättning.
Diff: Glaskroppsavlossning, katarakt, makuladegeneration, lymfom.
Undersök: Visus, dilatera, tryckmätning. Utred även för systemsjd (sarkoidos).
Beh: Beroende på genes. PO, subkonjunktival eller intraretinal injektion av steroider. Recidiverar ofta.
8. 25-årig man i sina bästa år, för närvarande studerande på läkarlinjen i Lund termin 8, söker
dig på neurologakuten då han fått sämre syn på hö öga sedan 3 dgr. Det känns som han tittar
genom en plastfilm. Han cyklar mkt och när han vänder sig om för att se om han kan svänga över
gatan, vilket han ofta gör, så gör det ont i och runt hö öga. Han hade tänkt söka på ögonakuten
men den var stängd så han kommer därför till neurologakuten istället eftersom han tänkte att
det är ju ändå det som mest hör ihop med ögon. Han är tidigare frisk, men hans mor har MS
och är rullstolsbunden.

Diagnos: Optikusneurit.
Symtom: Ser genom en plastfilm, synnedsättning, smärta vid ögonrörelser.
Orsak: Synnervsinfl. Ofta MS.
Diff: Centralserös retinopati, papillit, AION.
Undersök: Visus, färgmättnad jmf mellan ögonen. Swinging flashlight. Oftalmoskopi.
Beh: Expektans, vid svår synnedsättning överväg kortisonbeh. Recidiverar ofta med MS.
----------------------------------------------16 Övriga seminariefall----------------------------------------------Fall 17. Ung kvinna med ömmande knöl på det övre ögonlocket -- Hordeulum, Chalazion
Typisk anamnes: En 20-årig kvinna söker dig för en ömmande resistens på det övre ögonlocket vänster öga sedan ca en vecka. Du noterar
att hon har ett område på det övre locket som är lokaliserat svullet och ömmar distinkt när du trycker på det. Hon uppger att hon inte har
någon synnedsättning.
Typiskt utseende med en lokaliserad svullnad i det övre ögonlocket Större bild
Här ses början till en hordeulum, en tilltäppt talgkörtel i det övre ögonlocket Större bild
På denna bild ses ett chalazion dvs en rest efter en hordeulum. Knölen är oöm och hård. Större bild
Samma patient som på förra bilden men man har här everterat det undre ögonlocket Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Svullnad - den mest typiska uppgiften och den som patienten oftast söker för rodnad av ögonlocket kan förekomma

Viss skavkänsla pga att förändringen pga sin volym kan skava mot cornea

Lokal ömhet när man palperar över förändringen

Ev synnedsättning - därför att speciellt en stor förändring kan genom tryck orsaka en sekundär astigmatism
Viktiga statusfynd:

Den typiska lokaliserade ömheten när man palperar med ex.vis en bomullspinne. En ögonlockssvullnad av annan art ger ej denna
lokaliserade ömhet.

Förändringen är också oftast palpabel som en liten hård knuta i ögonlocket. Kan vara associerat med acne rosacea och blefarit
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Ev visusprövning

Inspektion av förändringen


Everteirng - kan dock vara svårt då patienten är öm över locket

Palpation för att känna förändringen och lokalisera ömheten med bomullspinne enl. ovan

Fråga efter tidigare liknande besvär (recidiverar ofta)
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken?
Som ovan men också spaltlampeundersökning av utförsgångarna på Meiboms körtlar i ögonlocksranden som oftast är tilltäppta och
öppningen lite svullen.
Differentialdiagnoser: Externt hordeulum (Zeiss/Molls körtlar), Internt hordeulum (Meiboms körtlar), Chalazion - oöm förändring av
samma utseende, Ögonlocksabscess – ovanligt, Tumör (hemangiom, skivepitelcancer, basaliom, talgkörtelcellscarcinom, pyogent granulom),
Insektsbett kan ge ett liknande utseende men patienten brukar komma ihåg bettet, Allergi - ger en mer generell svullnad i ögonlocket.
Dacryoadenit ger en svullnad och ömhet långt lateralt i övre locket. Patienten brukar vara ganska allmänpåverkad oh kan ha fevber av
dacryoadenit vilket inte förekommer vid en hordeulum.
Behandling: Varma kompresser över ögonlocket under en 15 minuter och eventuells lite massage över förändringen efteråt för att försöka
tömma den. Om hordeolat går in i ett kroniskt oömt stadium kallas det chalazion och behandlas kirurgiskt med excision i lokalanestesi
(remiss till ögon polop)
Man har också injicerat steroider direkt i chalaziet med varierande resultat. Man kan rycka en cilie med en pincett över svullnaden (lättast i
biomikroskopet) och se om något tömmer sig
Uppföljning/prognos: Ingen, informera dock om chalazion och att dessa kan tas bort. Pat hör av sig om besvär med dylik Vid recidiverande
chalazier bör man överväga att patienten har en hudsjukdom
Fall 21. Man med svullnad och ömhet i mediala ögonvrån - Dacryocystit
Typisk anamnes: En 65-årig man kommer till dig pga en svullnad i mediala ögonvrån, höger öga sedan ett par dagar. Han besväras av att
tårarna rinner över den undre ögonlockskanten och han är mycket öm när du försöker palpera över resistensen i den mediala ögonvrån.
Typiskt utseende för en patient med en dacryocystit med en svullnad medialt i ögonvrån Större bild
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Ömhet - typiskt symptom med en lokaliserad ömhet över mediala ögonvrån. Smärtan kan vara ganska intensiv

ÖLI - vanligt med en föregående övre luftvägsinfektion innan dacryocystiten debuterar

Konjunktivit - Liksom ÖLI är konjunktivit en vanlig föregångare till dacryocystiten

Feber - tyder på att infektionen är ganska allvarlig då den ger upphov till allmänsymptom

Tårflöde - pga att tårarna inte kan dräneras så uppkommer epifora (tårflöde ned på kinden)

Recidiv - flertalet patienter som drabbas av dacryocystit har haft detta tidigare. De har nog en anatomisk konstitution som gör att
de lättare får stopp i tårvägarna och då uppkommer infektionen lättare.

Sekretion - både tårflöde men också pus kommer ut från tårpunkten då infektionen producerar pus och det kan bara rinna ut
genom tårpunkten
Viktiga statusfynd:

Rodnad över den mediala ögonvrån där också svullnaden ses

Svullnad över mediala ögonvrån. Man kan vanligen pressa tillbaka lite pus genom canaliceln som kommer upp genom punktum.

Tårflöde - man ser ofta att nedre ögonlocket är rodnat pga det ymniga tårflödet.

Eventuellt feber pga allmänpåverkan

Eventuellt preaurikulära/submandibulära ömmande lymf-körtlar.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Inspektion av svullnad och rodnad

Haabs test görs om möjligt denna innebär att man spolar tårvägarna med en kanyl som stoppas in i punktum i mediala ögonvrån.
När man spolar med koksalt så smärtar det ytterligare men om man lyckas pressa igenom ngn spolvätska så kanske man har botat
patienten. Om man lyckas med fritt flöde vid sprutningen (som hos en normal person) kallas detta Haab +++ och om man bara
precis lyckas pressa igenom någon liten mängd spolvätska så kallas detta för Haab +

Lymfkörtelpalpation enl ovan

Undersök eventuell proptos - om svullnaden blir tillräckligt uttalad kan det hända att bulben förflyttas och man får en proptos dvs
att ögat skjuter ut ur orbitan. Måste troligen mätas med Hertels instrument

Undersök motiliteten för attse att det inte finns ngn inskränkt rörlighet som ett tecken på att infektionen har trängt in i orbitan
Differentialdiagnoser:

Akut Ethmoidit - mer allmänpåverkad patient vanligen. Man ser heller ingen regurgitation i tårpunkten om man pressar över
svullnaden. Om misstanke akut remiss till öronkliniken

Akut frontalsinuit - samma som ovan

Insektsbett - borde kunna skiljas men hos barn och personer som ej är kontaktbara kan det vara svårt att skilja ett insektsbett från
en dacryocystit

Hordeulum - har en mer lokaliserad svullnad i ögonlocket
Behandling:

Spolning av tårvägen.

Eventuellt antibiotika i form av t.ex. Heracillin alt. EryMax X.

Eventuellt lokalbehandling med t.ex Fucithalmic utöver peroral behandling. Effekten av en lokal behandling är dock ganska
begränsad.

Eventuellt incision över tårsäcken för att dränera. Detts görs på ögonkliniken
Uppföljning/prognos:

Återbesök på ögonmottagningen efter någon till några dagar.

Eventuellt ny spolning efter antibiotika behandlingen

Eventuellt DCR (dacryo-cysto-rhinostomi) om recidiverande besvär. DCR är en kirurgisk åtgärd som innebär att man gör en
passage mellan tårsäcken och näshålan för att underlätta dränaget av tårarna.
Fall 31. Man med svårigheter att läsa - - Presbyopi
Typisk anamnes: En 50-årig man söker dig på din mottagning. Han har de senaste åren fått allt svårare att läsa tidningen. Han har själv
märkt att texten blir tydligare om han för tidningen en bit ifrån sig. Han behöver också bättre belysning nu än tidigare då han ska läsa. Han
har tidigare aldrig använt glasögon, utan sett bra på både långt och nära håll. Han följde rådet som han fick av en vän och köpte ett par billiga
läsglas på en bensinmack med styrkan +2 D för en tid sedan. Med dessa glasögon kan han läsa bra på normalt läsavstånd, men är nu orolig
för att synen ska försämras ytterligare.

Viktiga anamnestiska uppgifter:

Synnedsättning på nära håll: beror på att ackomodationsförmågan försämras och kan till en början korrigeras genom att man
flyttar texten ifrån sig en bit

Belysning: behov av starkare belysninig

Svårigheter att ställa in synskärpan från nära håll till långt håll och vise versa
Viktiga statusfynd:

Normalt ögonstatus

Svårigheter att läsa tidningstext på normalt läsavstånd.
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus på långt och nära håll

Yttre inspektion
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken?

Visus på långt och nära håll

Yttre och inre inspektion: för att utesluta andra orsaker till synnedsättning

Tryckmätning
Behandling:
Läsglasögon: Ackommodationsförmågan avtar med åren. En normalsynt person brukar behöva läsglas efter 40 årsålder.
Normalsynta personer kan köpa sina läsglasögon på t ex bensinmackar och man kan grovt följa följande schema när man väljer styrkan på
läsglasögon: 45 år: +1 D, 50 år: +2 D, 55 år: +2.5 D, >60 år: +3D
Optikern kan hjälpa personer med refraktionsfel. Man kan skaffa sig helt separata läsglas, men det vanligaste är att man har en läsdel inslipad
nertill i sina ”vanliga” glasögon. Med bifokala glasögon avses glasögon som har en avståndsdel och en läsdel. Progressiva glasögon avser
glasögon där glasögonstyrkan stegvis förändras så att man kan läsa genom nedre delen av glaset.
Uppföljning/prognos: Eftersom ackommodationsförmågan avtar med åldern så behöver man successivt öka på styrkan på läsglasen enligt
schemat ovan. I 60 årsåldern har man vanligtvis ingen ackommodationsförmåga kvar och man behöver då +3 D styrka på läsglasögonen för
att kunna läsa text på normalt läsavstånd, dvs 30-40 cm.
Fall 32. Ung kvinna med irritation i höger öga efter kontaktlinsanvändning - Kontaktlinsproblem
Typisk anamnes: En 16-årig kvinna kommer till din mottagning p g a att hon sovit med sina kontaktlinser. I morse då hon vaknade kändes
båda ögonen irriterade, framförallt höger öga. Hon tog av sig kontaktlinserna, men har fortfarande skavkänsla i höger öga och ögat tåras.
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Syn: Kan vara nedsatt om centrala förändringar på kornea

Skavkänsla: Sår på hornhinnan ger skavkänsla, likaså främmande kropp i ögat

Ljuskänslighet: vid sår på hornhinnan

Sekret? Epifora vid sår på hornhinnan

Unilateralt/bilateralt

Kontaktlinshantering: kontaktlinsvätskor kan ge upphov till allergiska och toxiska reaktioner
Viktiga statusfynd:

Visus: Kan vara normalt eller nedsatt beroende på var eventuella hornhinneförändringar är belägna i kornea. Centrala
förändringar ger nedsatt visus.

Injektion: Konjunktival vs perikorneal injektion: Perkorneal injektion är ett tecken på hornhinneretning.

Fluoresceinfärgning: Epitelskador på hornhinnan ger färgbarheter.

Kornea: Infiltrat som tecken på keratit? Pannus som tecken på hypoxi?

Evertering: Lins eller del av lins kvar i ögat? Annan främmande kropp? Jättepapiller?
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Visus

Yttre inspektion

Fluoresceinfärgning

Evertering
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken?

Visus

Yttre inspektion

Fluoresceinfärgning

Evertering

Kornealodling vid keratit
Differentialdiagnoser

Erosion/sår på hornhinnan: p g a kontaktlins/nagel; långvarig användning av kontaktlinser ger upphov till metaboliska
förändringar i epitelet och syrebrist som resulterar i hornhinneförändringar.

Keratit

Främmande kropp

Konjunktivit
Behandling:

Kontaktlinserna tas ut

Vid misstanke om kontaktlins eller del av kontaktlins kvar i ögat evertera och leta efter linsen

Vid erosion ge antibiotikasalva i några dagar. Kontaktlinsbärare har ökad risk för pseudomonaskeratit och man bör därför
behandla med en fluorokinolon som är effektiv mot pseudomonas

Vid keratit: kornealodling och antibiotikaögondroppar/salva. Behandla med bredspektrumantibiotika tills odlingen är klar och
patogenen identifierad.
Uppföljning/prognos: Kontaktlinsförbud åtminstone tills symtomfri, men oftast beroende på orsak i flera veckor.
Fall 34. Äldre kvinna med ögonlocksförändring -- Ögonlockstumör
Typisk anamnes: En 60-årig kvinna söker dig på din mottagning p g a en förändring i det nedre ögonlocket på höger sida. Hon lade märke
till det som hon först tolkade som en vagel för drygt ett år sedan, men eftersom ”vageln” fortfarande finns kvar och dessutom blivit större och
fått en kraterliknande fördjupning så undrar hon vad det kan vara.

Viktiga anamnestiska uppgifter:

Duration

Progression

Symtom: inflammatoriska förändringar brukar ge någon form av symtom

Misstanke om malignitet: Tidigare anamnes på hudcancer, Tidigare strålterapi, Exponering för UV-strålning, Rökning
Viktiga statusfynd:

Tecken på malignitet:
- Ulceration i kombination med små blödningar och crustor
- Oregelbunden pigmentering
- Destruktion av den normala ögonlockskanten och avsaknad av cilier
- Kraterliknande fördjupning med upphöjda kanter
- Telangiektasier
- Förstorade lymfkörtlar
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen?

Inspektion av ögonlocken och ansiktshuden

Palpera halslymfkörtlar
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken?

Som ovan

Excision/biopsi av förändringen för PAD
Differentialdiagnoser: Benign tumör, Malign tumör
Behandling: Malign tumör: excision, i vissa fall cryoterapi/strålterapi, Benigna tumörer: excision ibland
Uppföljning/prognos: Maligna tumörer kan metastasera. Basaliom som är den vanligaste maligna ögonlockstumören metastaserar ej och har
en god prognos efter operation.
Fall 35. Kvinna med skavkänsla i höger öga -- Pinguecula
Typisk anamnes: På din mottagning söker en 30-årig kvinna som en tid besvärats av skav känsla i höger öga. Hon har också lagt märke till
en gulaktig förändring nasalt ”på det vita”. Ibland blir ögat rött i detta område.
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Oftast inga subjektiva symtom, men kan ibland ge skavkänsla

Ibland rodnad i området kring pingueculan (pinguekulit)

Besvären kan vara uni- eller bilaterala
Viktiga statusfynd:

Lätt protruderande gulaktig förändring i bindhinnan vanligtvis nasalt, mer sällan temporalt

Ibland kan rodnad i området förekomma

Uni- eller bilateralt
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Yttre inspektion
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Yttre inspektion, Fluoresceinfärgning ibland: pinguecula kan förorsaka en uttorkningsdefekt
i kornea om den ligger intill limbus
Differentialdiagnoser: Pterygium: ett limbalt pterygium som ännu inte vuxit in över cornea kan likna en pinguecula, Konjunktivala tumörer
Behandling: Symtomatisk behandling med t ex tårsubstitut, Operation om rejäla symtom
Fall 36. Man med skav och rodnad bilateralt samt synnedsättning höger öga -- Pterygium
Typisk anamnes: En 50-årig fiskare söker på din mottagning p g a av att synen på höger öga successivt blivit sämre. Han har i flera år
dessutom besvärats av rodnad och irritationskänsla bilateralt.
Du noterar följande synskärpa: SH: 0.5 ok, 0.7 (+5 sf –5 cyl 180); SV: 1.0 ok
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Synnedsättning: Ingen till påtaglig p g a att pterygium förorsakar astigmatism, men även kan bli så stort så att det skymmer i
synfältet

Irritationsbesvär: Skav, klåda och/eller tårflöde kan förekomma

Kan förekomma antingen unilateralt eller bilateralt.

Predisponerade faktorer: solljus, förekomsten vanligare ju närmare ekvatorn man kommer och hos människor som vistas mycket
utomhus
Viktiga statusfynd: Visusnedsättning: kan förekomma, Rodnad, Konjunktival hinna på cornea: vanligtvis nasalt, men kan förekomma även
temporalt
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Visus, Yttre inspektion: konjunktiva och kornea
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Visus, Inspektion av främst främre segmentet med focus på injektion, utseende och storlek
på pterygium, men även inspektion av bakre segment för att utesluta annan orsak till ev synnedsättning
Differentialdiagnoser: Pinguecula: degenerativ bindhinneförändring som vanligtvis förekommer nasalt, Pseudopterygium:
konjunktivalisering av kornea efter t ex skada på hornhinnan, Konjunktivala tumörer som ligger nära limbus kan likna pterygium
Beh: Symtomatisk beh med t ex tårsubstitut om lindriga symtom. Operation: synhotande pterygium och/eller subjektiva svåra symtom
Uppföljning/prognos: Små pterygier som ej ger besvär eller hotar synen kan följas upp. Om man inte noterar tillväxt behöver dessa inte
följas upp. Pterygier som växer ska följas upp och vb opereras. Recidiv efter operation förekommer men inte lika ofta som förut tack vare
bättre operationsteknik.
Fall 39. 45-årig man med ptos och mios -- Horners syndrom
Typisk anamnes: En 45-årig man kommer med remiss från husläkaren till ögonmottagningen. Han har i ett par dagar haft intensiv
huvudvärk på vänster sida som strålar ner mot halsen och käken, som gör att han t o m har svårt att tugga. Husläkaren noterade att vänster
pupill var något mindre än höger och att vänster öga dessutom verkade mindre än höger. Synen är helt opåverkad just nu, även om det i
morse kändes som om det svartnade för höger öga i några sekunder.
Viktiga anamnestiska uppgifter:

Neurologiska symtom som t ex domningar, ataxi och nystagmus tyder på central skada

Huvudvärk i kombination med Horners syndrom: uteslut carotis dissektion! Hortons huvudvärk?

Trauma? skada i nackregionen kan orsaka skada på sympatikusbanan, trauma är också en orsak till carotisdissektion

Hosta? Lungtumör?


Hypertoni? Kan förorsaka carotisdissektion

Ålder: kärldissektion vanligare hos yngre och medelålders än hos äldre
Viktiga statusfynd:

Mios:

Ptos: lätt ptos p g a pares av Mullers muskel

Enoftalmus: övre ögonlocket är vanligtvis något eleverat och i kombination med ptos får man intrycket av att ögat är insjunket.

Pupillreflex: reagerar normalt för ljus och vid konvergens, men dilaterar långsamt

Lätt rodnad i ögat: ibland

Anhidros: defekt svettsekretion i ipsilaterala ansiktshalvan endast om proximalskada

Heterekromi: vid kongenital skada

Halssvullnad: om tumör i halsregionen

Auskultation av carotis: halsblåsljud?
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Inspektion, Pupillreaktioner, Palpation av halsen, Blodtryck: grav hypertension
kan ge upphov till carotisdissektion, Neurologiskt status
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Som ovan, Remiss duplexundersökning halskärl/MRI
Differentialdiagnoser: Temporalisarterit: ptos eller mios förekommer ej, Hortons huvudvärk: kraftiga återkommande huvudvärksanfall som
varar i ett par timmar, ofta i kombination med ögonrodnad, tårande öga och rinnande näsa ibland i kombination med Horners sdr (ptos+mios),
Migrän
Behandling: Beror på orsaken, i detta fall bör man misstänka carotisdissektion, Horners syndrom orsakat av carotisdissektion är inte ensamt
indikation för antikoagulantia. Om embolisering förekommit, i regel behandling med antikoagulantia i någon månad.
Uppföljning/prognos: God. Vid kontroll med angiografi eller MRI efter 3 mån är 60% utläkta och 20 % gått i delvis regress. Även vid
ocklusioner sker ofta rekanalisering. Viss risk finns för utveckling av aneurysm (kontakta kärlkirurg)
Fall 41. Äldre man med tårande ögon -- Kronisk epifora
Typisk anamnes: En 70-årig man söker dig på husläkarmottagningen p g a att han under flera år besvärats av rinnande ögon. Den senaste
tiden har det dock blivit värre då det högra ögat rinner ständigt både inom- och utomhus. Vänster öga tåras mest utomhus när det blåser.
Synen blir suddig ofta p g a tårarna. Några andra ögonsymtom har han inte.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Epifora är ett symtom där etiologin kan variera. Andra ögonsymtom: Skav: kan vara tecken på blefarit,
torra ögon, entropion, vagel, erosion klåda: allergi, kladdigt sekret: tårvägsstenos ljuskänslighet: erosion, irit etc. Unilateralt/bilateralt: allergi
bilateralt, stenos ofta unilateralt. Topikal medicinering. Anamnes på tårsäcksinflammation tyder på stenos i tårkanalen
Viktiga statusfynd:

Spolning av tårkanal: ingen/försämrad passage tyder på stenos

Svullnad över tårsäcken: stenos

Ögonlock:
- Ektropion? Försämrad avrinning av tårar genom tårkanalen pga att punctum inte ligger mot ögat.
- Entropion, trichiasis? Skav, som sekundärt ger upphov till epifora
- Rodnad, svullnad: blefarit? vagel?

Tecken på defekt tårfilm: låg tårmenisk? debris i tårfilmen? BUT? Schirmer?

Lagoftalmus/facialispares: ”tårpumpen” fungerar ej

Konjunktival rodnad: infektion/inflammation
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Yttre inspektion ffa med avseende på ögonlock
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Yttre inspektion, Palpation av tårsäcken, Spolning av tårkanalen , BUT (Break-up time),
Schirmers test, Rose-Bengal vb om anamnestagning och inspektion tyder på torra ögon
Differentialdiagnoser Stenos i tårvägarna
Keratokonjunktivitis sicca: torra ögon är en vanlig orsak till tårande ögon bilateralt, oftast i kombination med skavkänsla/irritation.
Onormala ögonlock:
- Ektropion: senilt ektropion beror på förslappning av ögonlocken
- Entropion
- Trichiasis
- Lagoftalmus: vid facialispares fungerar ej ”tårpumpen”
- Nedsatt elasticitet i ögonlocken försämrar tåravflödet
Behandling: Kronisk epifora och avsaknad av övriga symtom för tankarna till tårvägsstenos som kan vara total eller partiell. Genom att
intubera tårkanalen med en silikonslang kan man i vissa fall få bukt på problemen, men när det inte är effektivt med enbart silikonslang bör
man överväga DCR (dacryocystorhinostomi ), där man kirurgiskt gör en passage från tårsäcken till näsan. Epifora vid ökad tårproduktion där
tårvägarna fungerar normalt förekommer t ex p g a inflammation och är ofta lätt att behandla. Behandlingen beror naturligtvis på orsaken.
Tillstånd med epifora där tårproduktionen är normal och tårvägarna öppna dvs när ögonlocken är onormala på något sätt behandlas vanligtvis
kirurgiskt.
Fall 51. Kvinna med ”hängande” ögonlock – Dermatochalasis
Typisk anamnes: En 50-årig kvinna söker dig på ögonmottagningen p g a att hon besväras av hängande ögonlock. Hon tycker hon ser trött
ut och besväras tidvis av att ögonlockshuden skaver mot cilierna. Den senaste tiden upplever hon också att ögonlocken skymmer synen en
aning framförallt på höger sida där det hänger mera.
Viktiga anamnestiska uppgifter: Symtom: Skav, synpåverkan Kosmetik?
Viktiga statusfynd: ”Hägande” ögonlock: överskottshud på övre ögonlocken som förlorat sin elasticitet, kan ligga mot cilierna och skava.
Perimetri: synfältsinskränkning
Vilka undersökningar kan jag göra på Vårdcentralen? Inspektion
Vilka undersökningar görs på Ögonkliniken? Inspektion, Perimetri: dokumenterad synfältsinskränkning krävs för att operation ska vara
indicerad på landstingets bekostnad
Differentialdiagnoser Ptos: ögonspringan mindre
Beh: Operation indicerad inom landstinget endast vid påvisad synfältsinkränkning, men utförs även av kosmetiska skäl på privata kliniker
Uppföljning/prognos: God, men kan återkomma efter operation

-------------------------------------------------17. Papillbedömning------------------------------------------------

Papillbedömning – mål: Papillödem, blödningar, artäremboli, glaukom, diabetesretinopati.
Papillödem: Orsaker:Intrakraniell tryckstegring, inflammation, infarkt (ischemi), infiltrat (tumör).
Ta ställning till:
 Avgränsning: Skarp/oskarp, plan/upphöjd
 Färg: Rosa/blek/vit/blödningar
 Exkavation (cup/disc ratio): <0,5 eller >0,5
 Blodkärl: Ven 1/3 tjockare än artär?
 Patologiskt? Akut utredning?

---------------------------------------------18. Undersökningsmetoder-------------------------------------------1. Visusundersökning: Bestämma synskärpa (högsta förmågan till upplösning av små detaljer i
bilden). Ej sammanväxla med refraktion som är ett mått på den optiska brytande kraften i ögats medier.
1.1. Visusundersökning på långt håll: Pat ska sitta på bestämt avstånd (4m) framför väl belyst
synprövningstavla (bokstäverna = optotyper). Prova ett öga i taget (högra först), det vänstra täcks över
genom att man sätter på en provglasbåge med en svart skiva (alt starkt plusglas, +10D). Sedan ber du
pat läsa optotyperna på tavlan med början på en rad så långt ned som möjligt där pat fortfarande klart
kan identifiera optotyperna. Siffran vid sidan om raden motsvarar synskärpevärdet för det ögat. Obs att
pat i princip skall läsa hela raden felfritt för att man ska få säga att visus är det som står vid sidan om
raden (raderna är konstruerade så att om man kan läsa en rad helt så kan man klara ett par bokstäver på
raden nedanför). Man anger sedan visusvärdet som SH 1.0 ok (synskärpa höger öga 1,0 okorrigerat,
dvs utan glas) eller SH 0.8 eg (synskärpa 0,8 med egna glasögon).
Härifrån kan man göra två saker: Antingen fortsätter man med refraktioneringen på detta öga eller om
man bara är intresserad av visus byter man till att kolla detta på det andra ögat.
Om man kommit fram till att pat ser 1.0 (normal synskärpa) kan detta betyda:
 Pat är emmetrop. Bilden i ögat blir skarp på pats näthinna utan ackommodation dvs i vila.



Pat är hyperop och ackommoderar för att se skarpt. Den skarpa bilden faller bakom näthinnan
men genom att pat ackommoderar (ökar ögats brytkraft genom kontraktion i m ciliaris) kan
pat få bilden att hamna på näthinnan dvs se skarpt.

1.2. Visusundersökning på nära håll: Pat får hålla "Jägertavla" på lämpligt läsavstånd (35-40 cm).
Vanligen har pat sina egna läsglasögon på sig och det är här inte lika viktigt att täcka för ett öga om du
redan har konstaterat visus på långt håll. Om läsglasögonen börjar bli för svaga ökar avståndet tills
armarna ej räcker till längre! Pat får ange vilken textdel pat kan läsa och du hör på läsningens kvalitet
hur bra det går. Storleken på den minsta text pat kan läsa noteras. Vanligen skriver man "Närvisus
binokulärt J1-2" alt använder "punkter" där 5 p motsv J1-2. Vid denna undersökning provar du om pat
kan fås att läsa bättre om du adderar plusglas till pats ev refraktion. Vid 45åå behövs +1.0 i läsaddition,
vid 55åå +2.0, vid 65åå +3.0 i lästillägg. Lästillägget ska adderas till den erhållna refraktionen oavsett
om myop/hyperop.
2. Refraktionering enl Donders: Mäta upp ögats refraktion (optiska "styrka"). Viktigt att ögat
befinner sig i ackommodationsvila, åstadkommes genom att pat får fixera en syntavla på avstånd (4m).
I vissa fall (barn) ger man ögondroppar (Cyklogyl/K-droppe) innan undersökningen som slappar av
ackommodationsmuskeln (ackommodationspares/cykloplegi).
Utförs: Pat placeras framför lämplig bokstavstavla som vid visusundersökning. Pat förses med
provglasbåge som justeras så att den passar och ögonen sitter mitt i öppningarna. Ena ögat (vänstra)
täcks för. Be pat läsa den nedersta raden pat kan klara. Om pat då kan se ned till 1.0-raden kan två
tillstånd föreligga: emmetrop (refraktion +/- 0D) eller hyperop. Om emmetrop kommer ett ytterligare
plusglastillägg att försämra synskärpan eftersom detta isf gör att pat måste slappa av sin
ackommodation ytterligare vilket inte går hos den emmetropa pat och bilden blir därför oskarp. Är pat
däremot hyperop kommer plusglastillägg att göra att pat måste slappa av ackommodationen ytterligare
för att få en skarp bild. Regeln säger att den hyperope pats refraktionsvärde är det starkaste positiva
glas där pat fortfarande ser bäst.
Om pat ej kan se 1.0-raden och anger att +glas ger omedelbar försämring är pat antagligen myop.
Prova då -glas. Regeln säger här att den myope pats refraktionsvärde är det svagaste negativa glas pat
fortfarande ser bäst med. När du har testat detta gör "Plus-ett"-testet. Synskärpan ska minska till 50%
från ursprungsvärdet. Om den inte gör det har du antagligen adderat för mycket -glas i bågen och får
minska på minusglasen innan du ånyo gör plus-ett-testet.
Om inte normal synskärpa uppnås (1.0) undersöker man om astigmatism föreligger genom att prova
med cylinderglas. Man provar genom att öka styrkan i små steg och vrida glaset tills pat tycker att
bilden blir skarpare. Om man med cylinderglas når ett bättre visusvärde än med sfäriska glas eller om
pat tycker att det känns subjektivt bättre med dessa har pat antagligen en astigmatism som bör
korrigeras. När du konstaterat vilket glas som är bäst görs "plus-ett"-testet. Ofta kan man då pressa
refraktionen åt det positiva hållet (mer plusglas) då cylinderglasen man använt vid refraktioneringen
drar åt det negativa hållet (minuscylindrar). Regeln säger att för varje dioptri astigmatism man lägger
på kan en halv (0.5) dioptri plusglas läggas till. Om du inte når ett acceptabelt visusvärde med dessa
åtgärder har man anledning att misstänka att pats synnedsättning beror på något annat än ett
refraktionsfel.
3. "Plus-ett"-testet: Sätt i ytterligare +1.0D i provbågen och pats synskärpa ska då sjunka till 50%,
dvs såg pat 1.0 med det starkast möjliga +glas skall visus minska till 0.5. Detta test görs alltså för att
kontrollera att pat verkligen har slappat av sin ackommodation ordentligt och det skall genomföras
som slutmoment vid alla refraktionsundersökningar. Om pat däremot ser bra fortfarande när du lägger
på +1.0D kan pat antagligen fortfarande slappa sin ackommodation ytterligare och du bör därför
pressa refraktionen lite till åt "+hållet". Prova med att addera +0.5D (eller +0.25D) till pats refraktion
och gör sedan +1.0D-testet ånyo.
4. Användning av stenopeiskt hål (stph): Vid refraktionsbestämningar skilja synnedsättning pga
refraktionsfel/grumlingar i de optiska medierna (kornea/linsen) från retinala sjd/synbaneskador.
Utförs: I glaslådan ligger en skiva med ett litet centralt hål. Denna sätter du i provglasbågen när du
kommit fram till den bästa refraktionen som ändå inte når upp till önskat visus. Pat får titta genom det

lilla hålet (ett öga i taget!) och kan då konstatera om visus blir bättre när man tittar genom det. Om så
är fallet (visus bättras med stph) kan man konstatera att antingen har man inte refraktionerat pat
tillräckligt eller också har pat en grumling i de optiska medierna i ögat (katarakt/korneagrumling). Om
visus ej bättras måste man misstänka att pat har en organisk sjd som ger synnedsättning. Stenopeiska
hålet fungerar som en bländare i kameran genom att blända av randstrålar in i ögat ökas skärpedjupet
och bilden blir skarpare.
5. Mäta pupillavstånd: Vid tillpassning av glasögon är det viktigt att man får glasen i bågarna rätt
centrerade. Annars kan prismatiska effekter uppkomma som kan vara obehagliga för pat och ge yrsel
speciellt med högre refraktionsvärden. Pat ska fixera ett föremål i fjärran. Mät sedan avståndet mellan
motsvarande (vänster till vänster) pupillkanter (använd ej centrum då det kan vara svårt att avgöra
detta). Försök att undvika parallaxfenomen genom att sitta rakt framför pat när du mäter och förflytta
dig i sidled för att se bägge pupillkanterna rakt framifrån.
6. Vertometern: För att mäta pats egna glasögon så att du skall kunna veta pats tidigare refraktion.
7. Bedöma olika typer av injektion: Bedöma kärlteckningen på ögats yta. Man skiljer vanligen på 3
(eller 4) olika typer av kärlteckning/injektion. Konjunktival injektion kännetecknas av att ögat har en
ökad kärlteckning mest uttalad i periferin på ögat och nedre fornix, medan ögat blir blekare närmare
limbus (korneakanten). Karakteristisk för banal konjunktivit speciellt om injektionen syns bilat och är
föenad med sekretion från ögat. Kan skötas av allmänläkare medan de andra injektionstyperna
föranleder remiss till ögonläk. Perikorneal/ciliär injektion där ögat har kraftigast kärlteckning närmast
limbus men blir blekare längre perifert. Karakteristisk för korneala skador typ inf, sår, främmande
kropp, men även för inre retningar i ögat (irit). Förekommer unilateralt. Vid flera sjd (irit) ses en
blandad injektion som kännetecknas av en mer homogen rodnad/kärlinjektion på ögats yta där man
inte kan se skillnader mellan perifert/centralt. Stasinjektion: Dilaterade djupa vener som strålar rediärt
under konjunktiva. Ses vid akut trångvinkelglaukom med högt tryck i ögat. Vid sådana fall kan ögat
palperas "stenhårt". "Rökig" kornea är också ett tecken på ett högt tryck i ögat.
8. Biomikroskopsundersökning: Främst för att undersöka främre ögonsegmentet men mha
försättslinser kan man även studera bakre strukturer inkl ögonbotten. Ljuskällan kan formas som en
spalt och med denna spalt kan man titta på ögat som om man skar igenom det (optiskt snitt) vilket gör
att man lättare kan bedöma topografiska relationer mellan ögats olika strukturer.
Utförs: Börja sin undersökning med att ljusspalten ställs så att den kommer 45 grader från vä sida (du
behöver inte vrida den när du skall titta på det andra ögat) och att mikroskopet står inställt rakt
framifrån. Det är lämpligt att börja med en bred spalt för att undersöka ögats yttre för att sedan minska
bredden när man vill undersöka främre segmentet.
Typer av illumination med biomikroskopet:
 Diffus belysning för att få en överblick över ögats främre segment: Bild
 Fokal belysning med bred spalt ser man oregelbundenheter i ytor på ögat som här där man kan
se pseudoexfoliationer på den främre linsytan. Bild
 Fokal belysning med smal spalt ger ett optiskt snitt genom ögat som man kan använda för att
avgöra var främmande kroppar är belägna. Bild
 Smal spalt med liten vertikal utbredning – punktformig ljuskälla – används för att leta ljus väg
i ögats främre kammare. Bild
 Indirekt illuminering används för att se förändringar med låg kontrast som ligger i epitelet som
denna dystrofi. Man lyser med smal spalt på en del av kornea men tittar bredvid. Bild
 Retroilluminering för att se linsgrumlingar. Man ställer in mikroskopet så att det ger en axial
stråle med ljus som reflekteras från retina parallellt med den ingående strålen. Bild
9. Applanationstonometri: Bestämma inre ögontrycket. Ta en tryckmätningskon och placera den i
hållaren på den svängbara armen på hö sida om mikroskopet. Rotera konen så att 0 eller 180 grader
kommer mot märket på hållaren. Rotera fram tryckarmen så att den avsmalnade delen av konen riktas
rakt mot ögats yta. Se här till att konen ligger i höjd med kornea. Man ger därefter en droppe Fluress

(lokalbedövningsmedel + fluorescein). När konen når korneaytan som nu är bedövad kommer två
grönaktiga halvcirklar att visa sig i mikroskopet. Du sk aeftersträva att få dessa att precis tangera
varandra. När detta läge har nåtts läser man av pats ögontryck på skalan vid tryckratten. Vanligaste
felet man gör är att man ligger i fel höjd i förhållande till kornea och halvcirklarna blir då olika stora
och ibland ses bara en ring. Ett annat fel är att det gått relativt lång tid efter droppningen och då har
fluoresceinfärgen runnit bort med tårflödet och man ser inga framträdande ringar.
10. Undersökning i genomfallande ljus: Undersöka ev grumlingar i ögats optiska medier. Använd
helst en stark ljuskälla. Rikta ljusstrålen axialt mot ögat (parallellt med synaxeln). Viktigt att man
befinner sig med ljuskällan nära sitt eget inspekterande öga så att man kan se det ljus som reflekteras
från ögonbotten. I de fall när man har en grumling i medierna ses det som en defekt i den röda
ljusreflexen som uppkommer.
11. Bedöma förekomst av ljusväg med biomikroskopet: Avgöra grad av inre retning i ögat. Rikta
spalten från temporalsidan med en smal spalt (2-3 mm). Ljusspalten riktas mot ett område på kornea
ungefär mitt emellan centrum och periferin. Höj ljusstyrkan så mkt det går. Inspektera hur ljusstrålen
går igenom den främre ögonkammaren. Med den mörka pupillen som bakgrund kan man ofta
uppskatta grad av retning/infl. Homogen ljusväg ses som en mjölkaktig flockig fällning i främre
kammaren som framträder framför pupillen. Utgörs av i kammarvattnet lösta proteiner som kommer ut
vid infl retning. Kornig ljusväg ser ut som när solen lyser in genom ett hål i en gardin och solstrålen
passerar igenom. Då kan man ofta se dammpartiklar i luften som svävar i ljusstrålen. Består av infl
celler som svämmar ut i den främre kammaren.
12. Evertering av det övre ögonlocket (enkel evertering): För att plocka bort främmande föremål,
gruskorn, flisor undre det övre ögonlocket där ofta dessa främmande kroppar tar sig in när man har fått
"skräp" i ögat. Man skiljer på enkel evertering där man kan inspektera den del av den subtarsala
konjunktivan som motsvarar tarsus, och dubbelevertering vid vilken man kan undersöka konjunktivan
ännu högre upp.
Utförs: Tala om för pat vad du ska göra och att det inte är obehagligt om pat inte spänner sig. Be pat
titta nedåt men inte knipa eller blunda. Ta med stadigt grepp i cilierna, dra ögat lätt utåt-nedåt så att
ögonlocket "lossnar" från ögats yta. Var noga med detta grepp då en av de vanligaste felkällorna till att
undersökningen misslyckas är att man tappar greppet ocm ögonlocket speciellt om pat kniper. Med
den andra handen för du sedan en öronpinne parallellt med ögonlockskanten över näsroten och lägger
an denna mot ögonlocket helt lätt ungefär i höjd med övre kanten på tarsus. Med bomullspinnen för du
ögonlocket nedåt samtidigt som du drar i ögonlockskanten utåt-uppåt och "vränger" runt ögonlocket.
Obs att det bara går att vända ögonlocket över den övre tarsuskanten eftersom tarsus är en hård
bindvävsskiva i ögonlocket. Samtidigt som ögonlocket everteras kan du ta bort bomullspinnen.
13. Direkt oftalmoskopi: Undersöka ögonbotten i hög förstoring. Använd ett oftalmoskop där man
för att kunna se skarpt ska ställa in dioptrivärdet efter pats och undersökarens sammanlagda
refraktionsfel. Man håller sedan oftalmposkopet nära sitt eget öga och lyser mot pat. Man bör kunna se
en röd reflex från pats ögonbotten nu och när men ser denna flyttar man sig närmare pat fortfarande
under inspektion av ögonbotten. När man utför den direkta oftalmoskopin måste man för att kunna se
ögonbotten ordentligt befinna sig ganska nära pat och det är lämpligt att kontrollera detta avstånd
genom att hålla den fria handen på pats huvud under oftalmoskoperimgen. Genom att man sitter nära
är det ofta lämpligt att man inspekterar pats högra öga med sitt eget högeröga. Vid direkt
oftalmoskopering får man en rättvänd bild i hög förstoring vilket kan vara bra att använda när man ska
undersöka papillen. För en bredare översikt över ögonbotten bör man istället genomföra indirekt
oftalmoskopi. Felkällor: Sitter för långt från pat, odilaterad pupill.
14. Indirekt oftalmoskopi: Undersöka ögonbotten i lägre förstoring för att få bra överblick. Behöver
ej ta hänsyn till pats/undersökarens refraktion utan man ställer dioptriratten på +2.00 förutsatt att man
sitter med oftalmoskopet på 50 cm avstånd från pat. Till denna undersökning måste du också ha en
hjälplins. Stor diameter med en metallring runt, styrka 14D. När man ser den röda ögonbottenreflexen
för man in hjälplinsen i strålgången nära pats öga och betraktar den bild som uppkommer. Till en

början ser man troligen bara en liten röd reflex i linsen och det är i denna röda reflex som den
uppochnedvända ögonbottenbilden ses. Nu kan man flytta linsen mot sig sakta.
15. Utvärdering av ögonbotten med direkt oftalmoskopi: Ett bra knep är att försöka följa kärlen
"baklänges" mot papillen. Genom att blodkärlen förgrenar sig i ögonbotten ut från papillen kan man
försöka hitta en kärlfögrening och följa kärlen i riktning mot förgreningen.
 Inspektera papillen. Skarp avgränsning, orange-gul färg, bedöm om buktning (staspapill) eller
insjunken/urgröpt (glaukom).
 Bedöm peripapillärt område. Vid rödfritt ljus (grönt) ses ofta nervfibrerna bättre i retina. Titta
efter ev peripapillära atrofier som tecken på degeneration (gulvita områden runt papillen).
 Följ sedan kärlbågarna runt i fundus och titta på kärlens slingrighet, kaliberväxlingar,
korsningsfenomen, leta efter exudat iretin eller andra abnormala fynd.
 Titta på makulaområdet (fovea), undersök ev oregelbundenheter i retina (makuladegeneration).
Be pat för en kort stund titta rakt in i ljuskällan så riktas fovea rakt mot dig. Fovea är ett
kärlfritt område, oftast lite mörkare än omgivande retina med en liten glittrande reflex i mitten.

16. Yttre inspektion: Notera ansiktsform och hudens utseende med avseende på rosacea, fingrarna
med avseende på RA. Asymmetrier, gamla ärr, ansiktets motilitet (facialispares?), blinkfrekvens
(4/min). Titta på ögonlocken, symmetrin, position. Titta om pat lyfter ögonlocken mha
ansiktsmuskulaturen (facialispares). Med ögonen normalt öppna täcker vanligen det övre ögonlocket
omkring 1,5 mm av den övre delen av kornea. Om kornea inte alls täcks av det övre ögonlocket
betecknas det som ögonlocksretraktion. Ett användbart sätt att undersöka detta är att be pat titta nedåt
(följa ett rörligt föremål nedåt) och notera om ögonlocket sänker sig (följer med). En
ögonlocksretraktion ger sig då ofta till känna som en lid lag dvs ögonlocket stannar kvar trots att
blicken sänks och man ser en del av sklera ovan korneakanten. Be sedan patn blinka och notera även
här asymmetrier samt när du ber pat knipa ihop ögonen. En defekt slutningsförmåga av ögonlocken
brukar betecknas lagoftalmos. En normal ögonspringa mäter 10,5 mm och tendenser till hängande
ögonlock, ptos noteras. Titta också efter övriga felställningar av locket såsom ektropion, där
ögonlockskanten har vikt sig utåt eller entropion, då ögonlockskanten har vikt sig inåt så att cilierna
ligger an mot konjunktiva/kornea. Titta sedan på den mediala delen av ögonlocket och hitta där
punktum lakrimalis som är mynningen för canalicula lakrimalis, det kärl som dränerar ögat från tårar
och som mynnar i tårsäcken, saccus lakrimalis, i den mediala ögonvrån. Punktum skall ligga an mot
konjunktiva för att tårarna ska kunna dräneras. Vid entropion/ektropion blir denna förmåga nedsatt.
17. BUT-test (break up time) för mätning av tårfilmens stabilitet: För en bra ögonkomfort är man
beroende av en stabil tårfilm. Pat söker för irritation, gruskänsla och ev sveda från ögat. Tårvätskan
färgas med fluorescein. Kornea undersöks med biomikroskop och blått ljus. Man noterar tiden mellan
den sista blinkningen och den första sprickan i tårfilmen, 20-30 sek är normalt.
18. Covertest: Upptäcka manifest skelning. Utförs på långt och nära håll. Pat bär sin bästa refraktion
vid undersökningen. Pat fixerar lämpligt föremål på avstånd. Med ett lämpligt föremål håller man för
det ena ögat. I samma ögonblick som du täcker för ögat noteras om det icke-förtäckta ögat rör sig, gör

en inställningsrörelse. Om ingen rörelse ses har pat ingen manifest skelning (ortofori). Om du däremot
ser en inställningsrörelse (heterotropi), notera då åt vilket håll denna är riktad. Är den riktad inåt (mot
näsan) har alltså ögat stått i en skelställning utåt innan du täckte för och pat var tvungen att ta upp
fixationen med det icke-förtäckta ögat. Då har du diagnosticsrat en exotropi (exo- för utåtskelning,
tropi för att skelningen är manifest). Om inställningsrörelsen i stället är riktad utåt (från näsan) har
ögat alltså stått riktat inåt innan du täckte för och måste röra sig utåt (temporalt) för att ta upp
fixationen. Du har då diagnosticerat en esotropi (eso- för inåtskelning, tropi för manifest skelning).
Inställningsrörelser kan också vara i vertikal riktning såsom vid hypertropi (manifest uppåtskelning)
eller hypotropi (manifest nedåtskelning). På nära håll skall man använda ett ackommodativt objekt dvs
ett föremål som pat får fokusera mot.
19. Uncovertest: Upptäcka latent skelning. Latent skelning syns inte så länge pat tillåts titta med
bägge ögonen men visar sig när man låter ögonen titta ett i taget (dissociera ögonen). Pat fixerar
lämpligt föremål på långt håll eller nära. Du börjar alltså med att hålla för ena ögat under ett par seks
tid. Skillnaden från covertest är nu att du inte ser någon inställningsrörelse när du täcker för ena ögat
pga av att bägge ögonen fixerar föremålet. Men du skall istället ge akt på vad du kan se när du efter ett
par sek tar bort förtäckningen. Om ingen rörelse ses har pat ortofori (ingen latent skelning). Vid latent
skelning ställer sig ögat i sin skelningsposition när du inte låter det fixera. Men när du tar bort
förtäckningen upptäcker hjärnan att det skelande ögat inte fixerar den punkt det skulle och tar då
genast upp fixationen dvs gör en inställningsrörelse. Man kallar alltså en latent utåtskelning för exofori
medan en latent inåtskelning benämnes esofori.
20. Alternerande cover/uncovertest: Undersöka ögonens relativa (inbördes) ställning i fråvaro av
fixation. Bra sätt att genom prismor få en uppfattning om storleken av ögonens felställning (fori/tropi).
Man täcker först för ett öga under ett par sek men flyttar sedan förtäckningen över till det andra ögat
utan att pat fått enchans att fixera binokulärt emellan. Genom att fortsätta på detta vis med att växelvis
täcka för det ena och det andra ögat utan att låta pat fixera binokulärt emellan kan man uppskatta
storleken på skelningen genom att hålla prismor i varierande styrka framför det ena ögat. När man inte
längre ser någon inställningsrörelse har man nått rätt prisma som motsvarar pats skelning.
21. Fluoresceinfärgning: Vitalfärgning där man genom indroppning av ett färgämne – fluorescein –
kan studera epiteldefekter i kornea och konjunktiva. Defekterna uppkommer efter mekaniska/kemiska
skador på ögats yta. Fluorescein färgar inte själva epitelet men däremot områden där det saknas epitel
som vid skador. Vid fluoresceinfärgningen bör man helst använda kortvågigt blått ljus (koboltfilter)
för att tydligare kunna se ev defekter. Kan användas vid tillpassning av kontaklinser och vid
undersökning av misstänkt torrt öga. Används också vid tryckmätning med applanationstonometri
samt vid undersökning av ev korneal perforation.
22. Ficklampstest: Konstatera om pat har trång kammarvinkel och därmed i riskzon för utv
trångvinkelglaukom. Man lyser med ficklampan från temporalsidan av ögat så att ljuset faller nästan
parallellt med irisplanet. Hos normal pat ser man då att hela irisplanet blir upplyst medan man hos pat
med trång kammarvinkel kan man se att den bortre delen av iris ligger i skugga eftersom irisplanet
vanligen buktar framåt och därför skuggas den bortre delen. Bra vid insättning av nya lm.
23. Palpera bulben: Enkelt bedöma ett kraftigt förhöjt ögontryck hos en pat med akut
trångvinkelglaukom. Går ej att använda denna metod för att bedöma trycket generellt hos en pat utan
endast vid en kraftig tryckstegring. Om ögat är stenhårt som en golfboll och om man kan palpera en
klar skillnad mellan ögonen tillsammans med att pat har symtom har man i regel diagnostiserat ett
trångvinkelglaukom.
24. Schirmers test för mätning av tårproduktionen: Mäta basal tårsekretion hos pat med misstänkt
låg tårprod. Informera pat. Torka nedre fornix med bomullspinne för att få bort överflödig vätska och
ev sekret. Speciella pappersremsor av läskpapper för Schirmertesten finns. Vik denna remsa så att det
bildas en 5 mm lång flik i ena änden. Be pat titta uppåt och dra ned den nedre ögonlockskanten lite så
att du ser nedre fornix. Sätt in den vikta änden över den nedre ögonlockskanten så att den långa änden

hänger över ögonlocket. Remsan skall sättas ungefär mitt på ögonlocket. Pat får sedan sitta och blunda
i 5 min och efter det mäter du den del av den utanför ögonlockets kant hängande remsan som blivit
fuktad. Den fuktade delen ska alltså mätas från det ställe remsan veks. Gränsen för en nedsatt
tårsekretion går vid 5 mm. Normalt om >10 mm. 5-10 mm är gränsfall.
25. Seidels test: Konstatera ev korneal perforation av ögat i samband med skador. En liten droppe
fluoresceinlösning droppas i ögat och färgutbredningen studeras med blåfilter i biomikroskopet. Om
det finns perforerande skada kommer kammarvatten att läcka ut och ge uppphov till utspädning av
fluoresceinfärgen på kornealytan. Det blir en "negativ" kontrast i färgutbredningen på kornealytan som
också kan ses i vidstående bild hos en pat som hade en perforerande skada i sin kornea.
26. Applicera ögondroppar och salva: Vid applicering av droppar ska man dra ned den undre
ögonlocket så att en liten ränna bildas i fornix conjunctiva där man droppar. Sedan bör man hålla kvar
ögonlocket någon sekund efteråt för att droppen skall få kroppstemp innan man släpper lock-kanten.
27. Extrahera löst sittande främmande kropp från konjunktiva: Ofta bör man börja med att ge
lokalanestesi i ögat. Mindre risk att pat rycker till. Med din ena hands tumme och pekfinger särar du
på ögonlocken och med den andra handen håller du en fuktad bomullspinne som du stryker på
konjunktivas yta för att ta bort det främmande föremålet. Ofta brukar man också stryka en fuktad
bomullspinne genom den nedre fornix för att vara säker på att det inte blivit något främmande material
kvar i konjunktivalsäcken. Sköljning av fornices brukar också göras i dessa fall.
28. Skriva ett glasögonrecept: Personnummer och namn som på vanliga recept. Typ av glasögon
såsom: bifokala, läsglas, kontaktlinser. Raderna nedanför märkta 1) och 2) avser vilken typ av glas.
Gradfigurerna brukar användas för att ange axellägena på ev cylinderglas. Anges med pilar. På raderna
nedan 1) och 2) skrivs sfäriska (Sf) och astigmatglasets (Cyl) styrka (glöm inte att detta värde skall ha
ett minustecken) samt axelläget (Ax) för detta glas. Vid "avstånd mellan glasens optiska centra" anges
det som du har mätt upp. Om du inte anger något värde här kommer optikern att mäta detta avstånd
själv. Detta är viktigt för att glasens optiska centra skall hamna rätt för att undvika optiska problem
med glasen. Vid "toppunktsavstånd" behöver du inte skriva något vanligen. Det används vid höga
refraktioner för att glasen skall hamna på rätt avstånd framför ögats yta för att inte
förstorings/förminskningsfaktorn inte skall bli för stor.
29. Ta prov för konjunktival odling: Vid misstanke om ovanlig konjunktivit eller terapisvikt på
given beh. Tas vanligen från nedre fornix där man skrapar med bomullspinne/kolad pinne som sedan
stoppas ned i odlingsröret. Vid konjunktivalodl behöver man vanligen ej bedöva innan man gör
ingreppet då man stryker med pinnen i nedre fornix och risken för att pat ska rycka till är mindre vid
ingrepp där än på själva konjunktivalytan.
30. Ögonsköljning: Ofta använd teknik för att skölja bort främmande föremål som färgflagor,
murbruk, sand som kommit in under ögonlocket och skaver på ögats yta. Dessutom viktigt att kunna
skölja snabbt på rätt sätt när en pat fått kemikalier mot ögat. Nuförtiden används oftast de
sterilförpackade koksaltlösningsflaskorna. Pat bör vara liggande vid detta handgrepp. Inspektera ögat
och speciellt fornices och torka ur dessa med en bomullspinne först innan du börjar skölja för att få
bort så mycket skräp som möjligt. Oftast brukar det vara bra att ge pat en droppe
lokalbedövningsmedel innan sköljningen så att pat kan ha ögat öppet under det att du sköljer ögat.
Man kan hålla i ögonlocket med en Desmarreshake om man vill komma åt ordentligt under speciellt
det övre locket. Man ber pat titta rakt fram och börjar spola ute på kinden för att sedan med strålen
"vandra" in över ögats yta. Man ber sedan pat titta åt olika håll för att vätskan skall komma åt överallt
och ögat skall bli väl sköljt. Det är sällan mening med att spola längre än 15 min då längre spoltid inte
ger någon ytterligare effekt utan endast kan orsaka ev förvärrade epitelskador.
-----------------------------------------------------19. Ögonboken--------------------------------------------------Rött öga:

1. Hyposfagma/subkonjunktival blödning: Blodkärl brister under konjunktiva. Ofarligt, självläker på ett par v.
Uppstår spontant, efter tunga lyft/kraftig ansträngning. Skaver ev. Diff: Viral konjunktivit, trauma.
Beh: Okulentum simplex x2 i 2d vid skav.

2. Bakteriell konjunktivit: Mkt allvarligt, akut inom ett par dagar. Kladdigt öga (oftast okladdigt vid viral).
Stafylokocker, Hemophilus influenzae, streptokocker, pneumokocker, Moraxella. Skaver ordentligt. Uppstår ofta
i ett öga men övergår ibland i det andra.
Status: Ev suddig syn pga pus, rikligt med pus, måttlig konjunktival injektion.
Undersök: Ev visus, evertera ögonlock (uteslut främmande kropp), färga (uteslut korneaeng). Odl endast vid
terapisvikt.
Diff: Viral konjunktivit, främmande kropp, klamydiakonjunktivit, tårvägsobstruktion (om ensidigt
recidiverande), keratit/irit/episklerit (ensidigt, dock ej så kladdigt öga).
Beh: Kontaktlinsvila, tvätta ögonen x flera m ljummet vatten och bomullstuss, torka bort pus. Om ej gått över på
ett par d: Fucithalmic x2 eller Chloromycetindroppar x5.

3. Viral konjunktivit: Akut inom ett par dagar. Mkt vanligt ssk vid förkylning. Adenovirus. Mkt smittsam, kan
orsaka epidemier på skolor. Som bakteriell men ej lika kladdigt. Kraftig konjunktival injektion.
Beh: Tvätta ögonen ett par x/dag. Ev tårsubstitut. Kontaktlinsvila.

4. Viral keratokonjunktivit: Akut inom ett par dagar. Kornea engagerad  mkt smärtsamt, ljuskänslig.
Adenovirus. Kontaktlins riskfaktor. Ev serös sekretion. Initialt skav, klåda tills kornea engageras. Mkt smittsamt.
Status: Lätt nedsatt visus, svullna ögonlock, inget pus, ciliär/blandinj, korneainfiltrat. Pseudomembranbildning.
Utred: Inspektera, evertera, visus, färga (infiltrat), ögonläkremiss (biomikroskopera kornea, uteslut ljusväg, ev
virusisolering). Diff: Klamydiakonjunktivit, irit, keratit, konjunktivit.
Beh: Tårsubstitut (lindra klåda), steroiddroppar (tveksam effekt), info om långdragen sjd (2v-3v-mån), sjukskriv
förskolepersonal. Uppföljning: Följ tills korneala infiltraten läkt ut. Kontaktlinsbärare måste kontrolleras innan
linsanvändning. God prognos, sällsynt kvarstående synnedsättning.

5. Klamydiakonjunktivit: Akut inom ett par dagar. Smittar ffa via samlag, men även smutsiga bassänger.
Chlamydia trachomatis D-K. Envis, ensidig konjunktivit, ev urogenitalsymtom. Status: Måttlig blandinj, lätt

svullna ögonlock, vid evertering förstorade folliklar och ilsket rodnad tarsal konjunktiva. Mukopurulent trådigt
sekret (ej jättegult). Mikropannus.
Undersök: Visus, inspektera (inj, sekret), STD-anamnes, ögonläkremiss (biomikroskopera subtarsalt,
klamydiatest  STD-mottagning).
Diff: Kraftig adenoviruskonjunktivit, bakteriell konjunktivit, gonokockkonjunktivit (bubbelsekret).
Beh: STD-mottagning smittspårar, po tetracykliner/erytromycin. Chloromycetindroppar hämmar, men avdödar
ej. Uppföljning vb. God prognos.

6. Allergisk konjunktivit: Akut inom ett par dagar. Säsongsberoende, ofta tsm m allergisk rinit
(pollenallergiker). Klåda, rinnande ögon. Måttlig kemos bilat, måttlig konjunktival inj (pink eye), evertering (lätt
rodnad), lätt förstorade folliklar.
Undersök: Inspektera, evertera, visus. Diff: Vernal konjunktivit (ej med andra allergiska symtom),
adenoviruskonjunktivit (mer påverkad pat, ej dominant klåda). Beh: Ögondroppar (Na-kromoglikat/Lecrolyn
eller emedastin/Emadine) i komb med T. antihistamin (loratadin/Clarityn), även nasal steroid
(mometason/Nasonex) om pat ej svarar. Ev steroidbeh (ögonspecialist). God prognos.

7. Vernal konjunktivit: Akut inom ett par dagar. Pojkar 5-15 år under vår/sommar för att sedan ”växa bort”.
Medelhavsursprung. Förstorade subtarsala papiller, kullerstensmönster vid evertering, ev jättepapiller som bullar
ut. Hornhinnepåverkan och sår  ljuskänslig, skav, gruskänsla. Sekundär pseudoptos (”näsan i vädret”). Vid eng
av limbala konjunktiva ses noduli runtom kornea.
Status: Nedsatt visus, evertering (förstorade papiller), epifora, kornea har ytliga grumlingar centralt och uppåt.
Undersök: Visus, evertera, färga, leta främmande kropp, ögonläk (tryckmätning).
Diff: Allergisk konjunktivit, viral konjunktivit, främmande krop. Beh: Initialt steroiddroppar (rimexolon/Vexol)
x3-4, vid symtomavklingning ges underhållande allergidroppar. Uppföljning: För se att kornealsåren läker,
regelbundet tills symtomen avklingar efter ett par år. God prognos, men ev hornhinneärr.

Uveit: Främre (irit), intermediär (ciliarkropp), bakre (koroidit), panuveit (infl i hela uvea).
8. Irit/främre uveit: Akut, ögonläk <1-2d. Immunologisk reaktion, vanligare hos HLA-B27-positiva. Associerat
med sarkoidos, infl tarmsjd, Bechterew, JIA (barn). Akut debut (<1-2d), dov ögonvärk, ljuskänslig, rinnande öga,
ev måttlig synnedsättning, ensidigt. Ju länge obeh, desto svårare att beh, pga sammanväxningar iris-lins (bakre
synekier). Status: Nedsatt visus bättre med stph, kraftig ciliär inj, ljusväg och celler i främre kammaren, miotisk
pupill, bakre synekier efter dilation.
Undersök: Visus, inspektera inj, pupill miotisk/synekibunden, färga (diff kornealerosion), ögonläk
(biomikroskop – ljusväg/celler främre kammare, tryckmätning, ögonbotten – retinala infiltrat/makulaödem).
Diff: Keratit (gråvitt infiltrat), kornealerosion, främmande kropp.
Beh: Steroiddroppar (Isopto-Maxidex) 6-18x, dilaterande droppar (Cyklogyl) 2-3x, Isopto-Atropin x2-3 vid
synekier. Uppföljning: Tills iriten är utläkt, 2-3v. God prognos, recidiverar ofta.

9. Episklerit: Akut inom ett par dagar. Infl i Tenons kapsel mellan sklera och konjunktiva. Lokaliserad i en
sektor av ögat (nasalt/temporalt) där rodnaden är mest uttalad. Övriga ögat blekt. Lättare smärta än irit, går
lättare över av sig själv. I övrigt som irit (ljuskänslighet, dov ögonvärk).
Undersök: Visus, inspektera/palpera ömheten, evertera och färga, främmande kropp, ögonläk (tryckmät,
biomikroskopera ljusväg). Diff: Sklerit (äldre pat, ev visuspåverkan, djupare bulbblånad, dovare mer intensiv
smärta, reumatisk association), irit, konjunktivit (ej ont, mer skav/kladd), främmande kropp, kornealerosion
(absorberar färg), keratit.
Beh: Exspektans eller svagare steroiddroppar (Vexol/Ultrakortenol x3-4). God prognos, ofta recidiv.

10. Bakteriell keratit: Akut, ögonläk <något dygn. Epitelskada  bakteriefäste i hornhinnan  gråvitt infiltrat.
Kontaktlinser risk. S aureus, S epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella.
Subakut insjuknande med ljuskänslighet, ont, rött och ev kladdande öga, ev synnedsättning. Hornhinnan vit fläck.
Undersök: Visus, korneainfiltrat, ev färga (notera infiltrat före, så ej misstas för kornealerosion), ögonläk
(biomikroskop (ljusväg: inre ögonretning), alltid bakterieodl (kornealskrap), ev konjunktival odl).
Diff: Främmande kropp, irit, episklerit, viruskeratit, Acanthamoebakeratit.
Beh: Vid allvarlig keratit ges 2 olika ab-droppar (Oftaquix x24 + Zinacef x24) som trappas ned. Efter
odlingssvar kan ofta ena droppen sättas ut. Vid mindre allvarlig kan ev endast en ab-sort ges och i lägre dos.
Chloromycetin ska EJ ges till kontaktlinsbärare pga Pseudomonasrisken! Uppföljning: Initialt <1-2d, därefter
glesare. Efter ett par dagar kan steroiddroppar som minskar ärrbildningen i hornhinnan samt infl sättas in.
Prognos: Generellt god, litet kvarstående korneaärr (ev synnedsättning).

11. Marginalkeratit: Akut inom ett par dagar. Beror på infl i hornhinnan oftast nära limbus. Ofta recidiverande,
gamla ärr kan ses. Värk, smygande, bågformat vitt infiltrat, rött kring infiltrate. Injicerat, grumlingar perifert i
kornea. Undersök: Visus, korneainfiltrat, färga, främmande kropp, ögonläk (biomikroskop (ljusväg), tryckmät).
Diff: Bakteriell keratit (längre in på kornea, ej så perifert). Beh: Maxidex x3-4 eller Vexol x4. Uppföljning: Så
länge infiltratet ser aktivt ut. Prognos: God då ärren sitter perifert.

12. Herpes simplex-keratit: Akut, ögonläk <1-2d. Vanlig orsak till kornealsår. Ensidig, dendritika (grenartad
ytlig sårbildning i kornea som kan färgas), recidiverar ofta, kan övergå i stromal form (eng stroma i kornea,
grumligt). Kan ge upphov till uveiter. Ont i ögat, rött öga, rinnande, ljuskänsligt. Triggas av kontaktlinser, stress,
solljuser, andra inf, immunsupprimering. Kornealsensibiliteten kan vara nedsatt och blir sämre för varje recidiv.
Lätt nedsatt visus, ciliär injektion, kornea med färgtagande dendritika. Undersök: Visus, titta efter infiltrat, färga,
evertera, testa korneal sensibilitet genom att dra ut och tvinna en spetsig bomullsspets från en bomullspinne.
Jämför sidorna genom att titta på blinkreflexen. Ögonläk: Tryckmät, ljusväg, inspektera ev bakre segmentet.
Diff: Herpes zoster oftalmikus (mer hudengagemang), bakteriell keratit (rundat, vitt infiltrat i kornea), irit (inga
infiltrat, tar ej färg). Beh: Zoviraxsalva x5, ej kontaktlinser förrän 2v efter avslutad beh. Ev steroider lokalt efter
ett par dagar. Uppföljning: 1x/v tills kornealepitelet läkt. Prognos: God, långdraget, recidiverar ofta. Ärr ger
risk för synnedsättning.

13. Herpes zoster oftalmikus: Akut, inom en till ett par dagar. Uppkommer vid bältros och engagerar området
kring ögat (trigeminusnerven). Risk för inre ögoneng större om pat har blåsor på nästippen. Vätskande blåsor.
Typiska bältrossymtom med smärtande, kliande utslag i ena delen av pannan och skalpen samt ev huvudvärk.
Ögonsymtom varierar från klåda och skav till värk. Kan likna herpes simplex-keratit (uveit/keratit). Keratit som
dendritika eller stromalt eng. Nedsatt kornealsensibilitet. Ögonläk om blåsor på nästippen, rött öga eller
ögonsymtom. Undersök: Visus, infiltrat och färg, testa korneala sensibiliteten, ögonläk vid symtom (tryckmät,
ljusväg, ev inspektera bakre segmentet). Diff: Herpes simplex-keratit (saknar utslag i pannan). Beh: T Aciklovir
800 mg x5 i 10d eller T. Valtrex 500 mg 2x3 i 7d. Bör sättas in <72h från första blåsan. Aciklovir bör inte ges
till dem med nedsatt njurfunktion eller gravida. Samtidig lokalbeh med Zovirax ögonsalva x5. Mydriatika vid
inre retning (varning för atropin pga irisatrofirisk). Steroiddroppar, men var försiktig vid kladdiga blåsor.
Uppföljning: Någon gång/v så länge korneaeng eller inre retning finns. Vanligt med postherpetisk smärta. God
prognos.

14. Fotoelektrisk keratit/snöblindhet/svetsblänk: Akut pga smärtan. Skada pga UV-ljus absorberas i kornealoch konjunktivalepitelet som därmed skadas. Efter latenstid på ett par timmar upp till något halvt dygn går det
skadade epitelet i nekros. Då fruktansvärt ont i ögonen, främmande kropp-känsla, rikt tårflöde och ljuskänslighet.
Ofta kan pat inte alls öppna ögonen pga smärta och ljuskänslighet. Måste då ge lokalbedövningsdroppar
(tetrakain) för att kunna göra undersökningen. Epitelet läker efter något dygn, men under tiden har pat mkt ont.
Status: Nedsatt visus (pga epitelskada), måttlig blandinj, vid färgning ses multipla punktata färgbarheter på
kornea. Undersök: Visus, evertera, färga. Diff: Kemikalieskada, viruskeratokonjunktivit (epidemiologi och
insjuknande skiljer), främmande kropp. Beh: Smörjande salva (Okulentum simplex) x flera/dag.
Uppföljning: Ingen om såren läkt inom timmar till 1d. Pat uppmanas återvända om det ej känns bra efter 2d. Då
finns risk för bakteriell keratit. God prognos.

15. Akut glaukom: Akut, snabbt ögonläk. Synhotande tillstånd pga akut tryckstegring i ögat. Unilat, trång
kammarvinkel där kammarvattnet dräneras. Normalt 22 mmHg, går upp till 60-70 (mkt smärtsamt). Synnerven
skadas, pat kan på ett par dygn helt förlora synen på ögat. Huvudvärk, illamående. Oftare hyperopa (mindre och
kortare ögon). Äldre. Stasinj, stromalt ödem med MD-veck, disig insyn, halvvid ljusstel pupill, ingen insyn till
ögonbotten. Undersök: Visus, palpera ögontryck (pingisboll), oftalmoskog (disig/rökig hornhinna, kraftig
stasinj, halvvid ljusstel pupill), ögonläk (tryckmätning, biomikroskopi (kornea, grund främre kammare)).
Diff: Irit (mindre pupill på drabbat öga), migrän (ont bakom ögat, blekt och fint öga).
Beh: 2T Diamox 250 mg, glycerollösning 1ml/kg kroppsvikt (50-75 ml). Lokal trycksänkning med ögondroppar
(Timolol + Iopidine). Sjunker trycket kan pat skickas hem med trycksänkande (Cosopt), annars inlägg med
mannitoldropp iv. Iridotomi med YAG-laser profylaktiskt i senare skede. Åb inom ett par dagar,
synfältsundersök och tryckmät. Prognos beroende av hur länge obeh, synfältsdefekter kan uppkomma.

Sveda och värk:
1. Främmande kropp i konjunktivalsäcken: Akut <1-2d. Skräp fastnar ofta subtarsalt under övre ögonlocket.
Kan skrapa mot kornea vid blinkning om central  rött, ljuskänsligt, värkande öga. Perifert  skav, rött.
Kommer ofta plötsligt, ibland smygande. Status: Skräp vid evertering, lätt inj, rispor i kornea vid färgning.
Undersök: Visus, evertera, färga, avlägsna främmande kropp. Diff: Främmande kropp i kornea, kornealerosion.
Beh: Evertera, torka bort skräp med bomullspinne. Salva om rispad kornea, Oculentum simplex x4-5 i 5d om
skadad kornea.
2. Främmande kropp i kornea: Ofta metall. Syns ofta med oftalmoskop. Kraftig ljuskänslighet, tårflöde,
smärta, rött öga. Normal syn om perifert. Undersök: Visus, evertera, titta efter skräp, ta bort skräp, ögonläk vid
kvarvarande rost (ljusväg (inre retning), uteslut perforation). Diff: Kornealerosion, främmande kropp i
konjunktivalsäcken, keratit/intraokulär främmande kropp vid perforation. Beh: Bedövningsdroppar, försök peta
bort skräp med bomullspinne (annars skrapa bort med främmande kroppinstrument). Ögonläk kan borra bort rost.
Oculentum simplex 4-5x i 5d, Chloromycetinsalva om orolig för inf. Pat söker igen vid försämring. Centralt ärr
kan medföra synnedsättning.

3. Kornealerosion: Akut pga smärtan. Fruktansvärd smärta, tårar, rött, mkt ljuskänslig. Epitelet växer tillbaka
inom något dygn. Status: 1 droppe lokalbedövning för kunna öppna ögat under undersökning. Visus ev lätt
nedsatt, måttligt injicerad bulb, löst epitel i kanterna. Undersök: Visus, färga, ev Seidels test (utesluta
perforation), uteslut främmande kropp. Diff: Främmande kropp, keratit. Beh: Oculentum simplex x5 till
symtomen försvinner + ytterligare 4-5d samt till natten ännu en tid. Chloromycetinsalva istället om risk för sek
inf (ej till kontaktlinsbärare – Chloromycetin + Oftaquix för Pseudomonas). ALDRIG lokalbedövning hem då
detta försämrar läkningsprocessen! Återkom om besvär ej borta efter 3d (keratitrisk). God prognos, kan dock
recidivera (beh med Oculentum simplex till natten i 3 mån, därefter terapeutisk kontaktlins, excimerlaser).

4. Torra ögon: Mkt vanligt, ffa äldre. Tårfilmskvaliteten försämras med åldern  kort BUT <5 sek. Mkt torra
ögon  punktata färgbarheter på kornea  sveda, skav, trötta ögon. Ofarligt men besvärligt. Bleka ögon.
Undersök: Visus, färg (ev färgbarheter), inspektera kornea, BUT. Diff: Ev allergiska besvär. Beh: Tårsubstitut
(gel + droppar) x flera, punktumpluggar vid svårare besvär (förhindrar tårvätskedränage). Ev livslånga besvär.
5. Vagel/hordeolum: ”Finne” i ögonlocket pga infl/inf i ögonlockskörtel (S. aureus eller pga tilltäppt
körtelutförsgång). Oftast självläkande, dagar-veckor. Status: Ömmande mjuk resistens i övre ögonlocket.
Undersök: Inspektion, ev evertera. Diff: Kalazion (oöm förändring varken svullen/rodnad), tumör, insektsbett,
allergi (mer generell svullnad, ofta bilat), dakryoadentit (ofta allmänpåverkad). Beh: Exspektans, ev
Fucithalmic/Terracortril med polymyxin B x2. Recidiverar ofta, kalazion kan bildas och ev op bort efter halvår.

6. Blefarit: Rodnade svulla ögonlockskanter, ffa äldre. Infektiös (S. aureus) eller seborroisk (toxiner). Skav,
klåda, ev kladdiga, torra, irriterade. Ev förlust av ögonfransar, uteslut tumör! Status: Rodnade förtjockade
ögonlockskanter, lite torkat pus/hudflagor i fransarna, lätt injicerad bulb, ev små punktata färgbarheter i nedre
kornea. Undersök: Visus, inspektera ögonlock, färga. Diff: Konjunktivit, torra ögon, Trichiasis, en/ektropion,
ögonlockstumör (ensidig). Beh: Morgon + kväll badda, skrubba och massera ögonlocksränderna med fuktad
frottéhandduk alt fuktad bomullspinne. Om kladdigt öga så tillägg av Chloromycetinsalva x2. 2-3v behtid. Ev
kroniskt tillstånd. Svårläkta blefariter beh med po tetracykliner (Azitromax).

7. Dakryocystit: Akut <ett par dagar. Tårsäcksinf. Tårsäcken strax nedanför mediala ögonvrån svullnar upp,
rodnar och ömmar kraftigt. Ökat tårflöde. Föregås ofta av förkylning/konjunktivit. Undersök: Palpera,
inspektera. Diff: Akut etmoidit (allmänpåv, ej regurgitation i tårpunkten), akut frontalsinuit, insektsbett, vagel.
Beh: Ab Heracillin po + ev Fucithalmic. Ev incision för dränering. Tårvägsop vid recidiv. Åb efter några d.

8. Pinguecula: Lätt protruderande gulgråaktig förändring i konjunktiva. Ev skav, rodnad. Frekv ökar med ökad
solexponering och ålder. Ofarligt. Inspektera. Diff: Pterygium, konjunktival tumör. Beh: Ingen, ev Oculentum
simplex vid skav.

9. Pterygium/vinghinna: Degenerativt, konjunktiva mkt långsamt växer in över kornea som en vinge.
Synhotande om växer in ordentligt  op. Oftast endast kosmetiskt störd. Ev lätt nedsatt visus (astigmatism).
Undersök: Visus, inspektera. Diff: Pinguecula, pseudopterygium (konjunktivalisering av kornea), konjunktivala
tumörer. Beh: Symtomatisk, tårsubstitut/Lecrolyn. Ögonop om svåra symtom.

10. Kemisk ögonskada: Akut. Måste skölja ögat med rikliga mängder vatten/koksaltlösning i minst 15 min.
Basiskt (värre, då det penetrerar djupare i vävnaderna) eller surt ämne. Grad 1: Delvis bortfrätt epitel. Grad 2:
Helt/delvis bortfrätt epitel, stromalt dis, synliga irisdetaljer, partiell limbal ischemi, lindrig stamcellsförlust.
Vanligen god prognos. Grad 3: Större ischemi och stamcellsförlust. Grad 4: Stromal opacitet, än mer ischemi
och nekros och stamcellsförlust. Status: Nedsatt visus, kraftig injektion, bortfrätt epitel. Skölj, åk till ögonmott,
beh (undersök efteråt visus, färga, evertera, rött (bra)/blekt (ischemi) öga, stromalt kornealt dis, biomikroskop,
ljusväg). Beh: Skölj, ev lokalbedövning för öppna ögat, rensa i fornix med fuktig bomullspinne.
Chloromycetinsalva x4-5, första veckan ibland steroider och dilaterande droppar mot ev iritretning samt
förhindra sammanväxningar (symblefaron). Inga steroider andra veckan då det hindrar kollagensyntesen. I
specialfall ges askorbinsyra/tetracykliner. Giftinformationscentralen. Åb beroende på skadans allvarlighetsgrad,
kornea kan skadas successivt efter någon dag med nedsmältning. Prognos: Beroende på skadegrad (ischemigrad,
<1/3 av sklera runt kornea är bra, över hälften är dåligt). Sequelarisker är kornealsmältning, siccasyndrom,
symblefaron, kärlinväxt, sekundärglaukom, katarakt. Läkningen ser ofta bra ut första veckan, därefter kommer
ev kompl.

Synnedsättning:
1. Myopi/närsynthet: 25% 20-30 år har refraktion på -1D eller mer. Pga för stort/långt öga. Bilden bryts
framför näthinnan. Pat ser bra på nära håll. Visus, minusglas, inspektera. Optiker, ögonläk om pat <8å för
skiaskopi. Beh: Glasögon. Uppföljning hos optiker.
2. Hyperopi/översynthet: Ffa barn, minskar med åren. 20% 20-30 år är översynta >1D. I unga år kan de
ackommodera så bilden blir klar på nära håll  astenopiska besvär. Pga för litet/kort öga. Bild faller bakom
näthinnan. Ackommoderar även på långt håll. Behöver ofta läsglas tidigare än emmetropa. Barn med kraftig
hyperopi kan börja skela (esotropi)  ögonläk pga amblyopirisk. Visus, plusglas, inspektera. Optiker, ögonläk
om pat <8å. Beh: Glasögon. Uppföljning hos optiker.
3. Presbyopi: Med ökande ålder stelnar linsen och kan ej längre ackommodera. Bild på nära håll blir suddig.
Måste hålla text längre och längre ifrån sig. Läsglas vid 45-50 åå. Visus, närvisus, plusglas. Diff: Katarakt,
makuladegeneration. Beh: Läsglasögon +1D.
4. Astigmatism: Ögat bryter ljusstrålar oregelbundet beroende på kornea/linsform. 20% har astigmatism >1D
som behöver korrigeras. Ofta med myopi/hyperopi. Regelbunden astigmatism korrigeras med glasögon.
Oregelbunden svårare pga kornealsår/keratokonus. Visus, inspektera. Ögonmott: Autorefraktionera vuxna,
förbättras syn med astigmatismkorrektion, skiaskopera barn och undersök deras ögonbottnar, covertest,
regelbundna visuskontroller (barn). Diff: Andra brytningsfel, kararakt, makuladegeneration. Beh: Glasögon.
Uppföljning.
5. Keratokonus/toppig hornhinna: Genetiskt 10%, Downs syndrom, atopisk dermatit, kollagensyntessjd
(Marfans). Bilat, debut i pubertet, progredierar sakta. Ökande myopi, oregelbunden astigmatism. Javalapparat,
Orbscan/Pentacam. Diff: Kompl efter refraktiv laserop. Beh: Initialt glasögon/mjuka kontaktlinser, senare hårda
kontaktlinser. Senare hornhinnetransplantation/DALK. Försök med crosslinking. Uppföljning, rel god prognos.

6. Glaskroppsavlossning: Akut inom något dygn. Över hälften av befolkningen drabbas. Risk ökar med åldern.
Glaskroppen skrumpnar med åldern, glaskroppsmembranet släpper då ifrån näthinnan. Symtom varierar mkt: En
del märker ingenting, medan andra får plötslig förändring i form av en spindelväv, kvast eller flugor som far
omkring i synfältet. Ljusblixtar pga drag i näthinnan  retinal ruptur  amotio. Visus, dilatera pupillen,
oftalmoskop, biomikroskop. Diff: Retinal ruptur, amotio, ögonmigrän. Beh: Ingen, noggrann amotioinfo. God
prognos.

7. Amotio/näthinneavlossning: Akut. Glaskroppsavlossning  retinalruptur  amotio. Ju större del som
lossnar desto sämre prognos för synen. Om avlossnignen går in över fovea blir synen nästan aldrig bra igen.
Avlossad del kommer aldrig helt få tillbaka sin funktion. Riskfaktor: Myopi. ”Flugor”. Visus, grovt synfält,
dilatera och försök se ögonbotten med oftalmoskop. Diff: Grenvenstrombos, grenartäremboli,
glaskroppsavlossning. Beh: Halvakut op. Cerklage (skärp) på ögat och liten plomb (kudde) vid rupturen. Alt
vitrektomi. Uppföljning. Prognos: Helt beroende på hur mkt näthinna som lossnat.

8. Katarakt/gråstarr: Senil/kongenital. Grumlig lins. Successivt ökande myopi. Risk: UV-ljus, strålning,
systemsjd (diabetes), lm (steroider, cytostatika). Suddig syn, bländningsbesvär, annorlunda färger, monokulärt
dubbelseende. Nukleär (kärnskleros, grumlig kärna), kortikal (”ekrar” i linsen) eller bakre subkapsulär katarakt.
Bilat. Syn från normal till endast ljusperception och lokalisation. Bländningsbesvär och dubbelseende. Visus
(minusglas, stenopeiskt hål), inspektera (grumlad lins), genomfallande ljus (något nedsatt röd reflex),
biomikroskop. Diff: Makuladegeneration. Beh: Op (IOL). Uppföljning. God prognos. <0,3 promille får
endoftalmit. 5-50% får efterstarr, som åtgärdas med YAG-laser.

9. Glaukom/grönstarr: Akut glaukom (snabbt synnedsättande) eller primärt öppenvinkelglaukom (långsamt
synnedsättande) som delas in i högtrycksglaukom (högt tryck + synfältsdefekter), lågtrycksglaukom (normalt
tryck + synfältsdefekter), okulär hypertension (högt tryck), sekundärglaukom (efter t.ex. propp i ögat). PÖVG
drabbar 1-2% av alla >50å och 5% av dem >70å. Långsamt progredierande synnervsskada ofta i komb med
förhöjt ögontryck (>22 mmHg) och progredierande synfältsdefekter. I början inga subjektiva symtom utan
diagnosen ställs genom bedömning av synnervspapillen (breddökad exkavation). Synfältsundersökning,
tryckmätning, inspektion av kammarvinkel. Synfältsdefekterna börjar mer perifert (fullgott visus). Livslång beh
och utgörs av trycksänkande droppar och laserbeh, ev trycksänkande op. Öka avflödet/minska tillflödet. Förlorad
syn kommer ej tillbaka. Bilat, ärftligt, ökar med åldern. Om förstagradssläkting med glaukom bör man efter 4050åå kontrollera ögonen + ögontrycket med ett par års mellanrum, viktigt då man själv upptäcker sjd sent. Trots
tryck >30 är det ej smärtsamt. Inget kornealödem som vid akut glaukom. Undersök: Visus, grov
synfältsundersökning, oftalmoskopera, papillen, ögonläck (tryckmät, inspektera papill-retina, gonioskopi för
kammarvinkeln, synfältsundersökning). Diff: Amotio, grenvenstrombos, grenartäremboli. Beh: Sänka ögontryck,
trycksänkande ögondroppar (betablockerare, prostaglandiner, karbanhydrashämmare, sympatomimetika,
parasympatomimetika). Laserbeh av kammarvinkeln för förbättra avflödet. I sista hand trabekulektomi eller djup
sklerektomi. Uppföljning: Regelbundet. Prognos: Trots beh progredierar synfältsdefekterna ändå ibland.

10. Makuladegeneration/gula fläcken: Åldersförändring. Central, bilat synnedsättning. Ser ej det som pat
riktar blicken på, men däremot det runtomkring. Torr (atrofisk) eller våt (exsudativ). Torr är vanligast, går ej beh,
progredierar långsamt. Våt kan stoppas genom lm-injicering i glaskroppen. Torr kan bli våt, fråga om pat
upplever raka linjer som krokiga (tecken). Känner inte igen ansikten. Undersök: Visus, oftalmoskopera, titta på
makula, ögonläk (dilatera och titta på ögonbotten, tryckmät). Om våt form: Färgangio för se utbredningen inför

ev beh + OCT. Diff: Katarakt. Beh: Våt: Inj av kärltillväxthämmande lm (Lucentis) i glaskroppen. Uppföljning:
Våt typ följs upp. Prognos: Torr typ avancerar mkt långsamt. Våt typ har mkt dålig prognos utan beh.

11. Bakre uveit: Akut inom någon vecka. Uni/bilat. Orsak: Sarkoidos, toxoplasma, Candida, idiopatisk. Ofta ej
smärtsam. Smygande symtom, grumlingar i synfältet (celler i glaskroppen), synnedsättning (makulaödem).
Gulaktiga retinala infiltrat. Visus, dilatera + oftalmoskopera, tryckmät, ev utred systemsjd.
Diff: Glaskroppsavlossning, katarakt, makuladegeneration, lymfom.
Beh: Po/subkonjunktival/intravitreal inj av steroider. Regelbunden uppföljning. Recidiverar ofta.

12. Centralvenstrombos: Akut för att utesluta andra diagnoser. Trombos i centrala retinalvenen. Unilat.
Synnedsättning kommer relativt plötsligt, förvärras ganska fort varpå visus blir mkt lågt. Ingen beh, syn förblir
dålig. 1/3 får förbättrad syn. Association: Diabetes, hjärkärlsjd. Vanligare vid glaukom. Visus, dilatera och
inspektera ögonbotten, ögonläk (tryckmät, ögonbotten, ev färgangiografi senare). Diff: Centralartäremboli,
amotio, AION. Beh: Ingen beh. Laserbeh om kärlproliferationer (risk för sekundärglaukom). Uppföljning. Dålig
prognos, de flesta ser <0,1 på ögat.

13. Grenvenstrombos: Akut för att utesluta andra diagnoser. Ju längre distal propp, desto mindre
syninskränkning. Synnedsättningen behöver inte bli central, utan uppträda som skugga någonstans i synfältet.
Fovea klarar sig ibland, pats synskärpa då normal trots del av synfältet är borta. Bättre prognos än vid
centralvenstrombos. Visus, dilatera och inspektera ögonbotten, ögonläk (tryckmät, ögonbotten).
Diff: Centralvenstrombos, grenartäremboli, amotio, ev glaukom. Beh: Ingen bra beh, laserbeh drabbat område
för försöka förhindra kompl. Måste följa pat för upptäcka kärlproliferationer, makulaödem, tryck. Beh
underliggande sjd. Prognos beroende på hur stor del av ögonbotten som drabbats.

14. Temporalisarterit: Akut. Jättecellsarterit är en granulomatös nekrotiserande arterit som ffa drabbar storamedelstora kärl (a temporalis, a oftalmika). Nedgången pat, dålig aptit, tuggklaudikatio, viktminskning, feber,
trötthet, muskelvärk, huvudvärk, ömhet över tinning och hjässa. >60 år. Kan drabbas av: AION,
central/grenartäremboli, central/grenvenstrombos, amaurosis fugax, ögonmuskelpareser (okulomotorius).
Visus, palpera temporalisartären, SR/CRP, pupillreaktion (pos afferent pupilldefekt vid swinging flashlight),
dilatera och oftalmoskopera. Vid misstanke genast beh med högdossteroider po/iv. Direkt till medicinakuten.
Syfte är att rädda syn på andra ögat, drabbat öga är förlorat. Ögonmott: Ögonstatus, SR/CRP,
temporalisbiopsiremiss. Diff: Icke-arteritisk AION, amotio, optikusneurit, centralvenstrombos, makulablödning.
Beh: Omgående högdossteroider. Uppföljning. Dålig prognos för drabbat öga, andra ögat kan drabbas trots lm.
15. Centralartärocklusion: Akut. Beror 80% på arteriosklerosrelaterad trombos i centralartären i lamina
cribrosanivå. Emboli från karotisbifurkationen, temporalisarterit, emboli från hjärtat. Plötslig, djup
synnedsättning som inte går över. Pos afferent pupilldefekt, ev pos efferent pupilldefekt, ischemisk blek retina
med cherry-red spot sign (fovea lyser röd). Visus, SR/CRP, pupillreaktion, oftalmoskopera ögonbotten.
Diff: Centralvenstrombos, amotio, AION. Beh: Bulbmassage, överväg Diamox eller paracentes. Om <8h och
syn ej återkommer, ställningstagande för intraarteriell lokalbeh med trombolys. Uppföljning: Regelbunden.
Remiss till medicin för riskfaktorundersökning, trombosprofylax. Kan få sekundärglaukom pga kärlnybildning
 laserbeh. Dålig prognos om behåtgärder ej lyckas.
16. Grenartärocklusion: Akut. Plötslig synnedsättning. Undersök: Visus, pupillreaktion, oftalmoskopera,
SR/CRP. Diff: Grenvenstrombos, amotio. Beh: Bulbmassage (sänkt tryck, embolin åker längre ut i kärlträdet),

överväg Diamox eller paracentes. Remiss till medicin för riskfaktorundersökning, trombosprofylax. Dålig
prognos.

17. Optikusneurit/synnervsinfl: Akut inom ett par dagar. Yngre, ofta MS. Synnedsättning, smärta vid
ögonrörelser. Vid djup synnedsättning överväg iv kortison, annars ingen beh utan tillståndet läker av sig själv på
ett par mån. Retrobulbärneurit (normalt ögonstatus) eller papillit (afferent pupilldefekt). Unilat. Långsammare
pupillreflex, dovare färger. Uhthoffs fenomen kan kvarstå (suddig syn vid förhöjd kroppstemp). Ser genom
plastfilm. Visus, testa färgmättnad av röd färg, pupillreflexer med swinging flashlighttest, oftalmoskopera,
färgsinnesundersökning. Diff: Centralserös retinopati (suddig fläck centralt), papillit, AION (äldre).
Beh: Exspektans pga självläkning. Vid djupsynnedsättning övervägs iv pulsbeh med kortison. Uppföljning tills
normalt visus. Prognos: Recidiverar ofta med MS  progredierande optikusatrofi.
18. Diabetesretinopati (DRP): 40% med insulinberoende diabetes får retinopati, 20% icke-beroende.
Diabetesduration är stor riskfaktor. Mikroangiopati  retinal ischemi. Icke-proliferativ, pre-proliferativ,
proliferativ. Initialt inga symtom, kan bli avancerad innan synpåverkan. Följs regelbundet med ögonbottenfoto. I
slutändan scatter (laserbeh av näthinnan). DRP ger risk för: Glaskroppsblödningar, traktionsamotio,
makulaödem (synnedsättning). Undersök: Visus, oftalmoskopera, ögonläk (dilatera och undersök ögonbotten,
ev färgangiografi inför ev laserbeh, subakut UL vid glaskroppsblödning för utesluta amotio).
Diff: Hypertensiv retinopati, vid plötslig synnedsättning: amotio, centralvenstrombos, centralartäremboli, AION.
Beh: Scatter (laserbeh), grid (laserbeh) vid foveanära förändringar/makulaödem, vid glaskroppsblödning hos
diabetespat väntar man 1 månad för att se om det klarnar av sig själv annars vitrektomi. Uppföljning hos ögonläk.
Prognos: DRP progredierar sakta i de flesta fall. Många diabetespat blir tyvärr gravt synhandikappade trots beh.
Prognos i många fall beroende av compliance.

19. Glaskroppsblödning: Akut (ssk om pat ej har diabetes). Pga diabetesretinopati/retinal ruptur.
Amotiorisk! ”Flugor”. Visus, pupillreaktioner (normala), oftalmoskopera i genomfallande ljus, UL. Diff: Amotio,
centralvenstrombos, centralartärocklusion, AION. Beh: Om lite av retina lossnat kan man följa pat med ett par
dagars mellanrum för se om blödningen klarnar, om klarnat lite kan man försöka laserbeh. Om ej klarnar 
vitrektomi + laserbeh. Uppföljning. Lyckas man laserbeh rupturen innan näthinnan lossnar är prognosen god.
20. Hypertensiv retinopati: Akut. Vid obeh hypertension förstörs blodretinabarriären  ökad kärlpermeabilitet.
Fynd varierar med hypertonins svårighetsgrad. Korsningsfenom, retinablödningar, hårda (macular star)/mjuka
exsudat, papillödem, makulaödem. Nedsatt visus, blinda fläckar i synfältet. Tillståndet i sig är ej farligt om det
beh adekvat (BT sänks). Oftast återhämtar sig ögonen utan sequelae. Bilat. Mät BT, visus, oftalmoskopera, Bglukos. Diff: Diabetesretinopati, ventrombos. Beh: Sänka BT. Uppföljning. God prognos.

21. Anterior ischemisk optikusneuropati (AION): Akut. Unilat. Arteritisk (vid temporalisarterit) eller ickearteritisk (vid ocklusion av bakre ciliärartärerna). 45-65 år. Risk: Hypertension, diabetes, hyperlipidemi. Plötslig
ensidig synnedsättning. Ej värk. Sämre färgsinne som varierar med synnedsättningen (till skillnad från
optikusneurit). Diffus, svullen papill som med tiden blir blek och atrofisk. Visus, pupillreaktion med swinging
flashlightest, oftalmoskopera, SR/CRP (utesluter arteritisk AION). Diff: Arteritisk AION, centralartärsocklusion,
centralvenstrombos, amotio, optikusneurit, glaskroppsblödning. Beh: Ingen. Uppföljning. Dålig prognos, 3050% får AION även på andra ögat.

22. Staspapill/papillödem: Akut. Svullnad sekundärt till förhöjt intrakraniellt tryck. Bilat eller asymmetriskt.
Måste alltid misstänka intrakraniell process. Normal/lätt nedsatt syn, obskurationer (övergående dimsyn) ofta i
samband med lägesförändringar. Hyperemisk och svullen papill med utsuddad gräns. Senare peripapullära
flamblödningar och bomullsexsudat. Förstorad blind fläck. Lång tid  optikusatrofi och mkt dålig syn. Visus,
oftalmoskopera, ögonmotorik (abducens påverkas först), pupillreflexer (normala), ögonläk (synfälts-us).
Diff: Drusenpapill, optikusneurit (unilat), AION (unilat). Beh: Identifiera orsak, beh om möjligt. Remiss till
neurolog, MR. Uppföljning. Prognos beroende på orsak, synen blir normal om synbanorna ej skadats. Tid från
tryckstegring till beh är också avgörande.

23. Amaurosis fugax: Akut. TIA-attack. Plötslig synnedsättning på ett öga. Rullgardin som dragits ned och
sedan upp igen. Smärtfritt. Kan föregå stroke. Temporalisarterit kan ge detta tillstånd. Visus, oftalmoskopera,
pupillreaktioner, palpera över temporalisartärerna, SR/CRP, lyssna över karotiderna efter blåsljud, hjärtarytmi.
Ögonstatus är alltid normalt. Diff: Okulär/retinal migrän, obskurationer (kortare synstörningar vid staspapill).
Beh: Identifiera och beh orsakerna, akut hjärtkärlremiss. Uppföljning, synmässigt god prognos.
24. Synbanekompression: Akut. Processer/lesioner i hjärnan upptäcks ibland först när pat söker för
synfältsdefekter. Pga hypofystumör  bilat temporala synfältsdefekter (bilat hemianopsi). Längre kompression
 optikusatrofi (ställvis blek papill). Visus, grov synfältsundersökning, oftalmoskopera, ögonläk (HFA,
ögonmotorik). Diff: Stroke, dermatokalasis. Beh: Orsak till kompression. Uppföljning, behövs ev op?
Synfältsdefekter kan bli bestående.

Bilat hemianopsi pga hypofystumör.

Tårflöde: Vanligt att ögonen rinner mer ju äldre man blir. Rinner tårarna endast utomhus kommer op ej hjälpa.
1. Ektropion: Äldre, nedre ögonlocket kan vända sig ut från ögat så att ögonlocket inte längre ligger an mot
bulben. Irriterat öga. Dålig blinkfunktion  superficiell punktkeratit, blefarit. Kan uppkomma pga ärrbildning
efter kir, facialispares, hudsjd. Undersök: Inspektera ögonlock, be pat rynka pannan (facialispares). Diff:
Entropion, facialispares. Beh: Op, ev spola tårkanaler, tårsubstitution/Oculentum simplex om skav. God prognos.

2. Entropion: Ögonlock vänder sig inåt. Risk med stigande ålder, ärrbildning. Ögonfransar skrapar mot
hornhinnan  epitelskador (ont, synnedsättning, pannus, korneal kärlinväxt). Undersök: Visus, inspektera
ögonlock, oftalmoskopera kornea, färga, tejpa under ögonlock i väntan på op, Oculentum simplex x flera.
Diff: Trichiasis. Beh: Op. God prognos.

3. Facialispares: Oförmåga sluta ögat  tårarna rinner ner för kinden. Oförmögen sluta munnen  dreglar,
svårt tugga. Ev smärtor i ansikte/öra. Orsak: Trauma, tumör, Borrelia (fråga om fästingbett), långdragen
förkylning (barn). Ev hörselnedsättning, yrsel. Central (svaghet av ansiktets nedre del) eller perifer (svaghet av
både nedre och övre ansiktets mimiska muskler) facialispares. Utslätad nasolabialfåra, hängande mungipa,

ektropion, lagoftalmos (ögonlock sluter sig ej), ev injicerat öga med korneala epiteldefekter (expositionskeratit).
Undersök: Neurologstatus/kranialnerver, komplett/partiell och central/perifer pares, allmän ögonundersökning
(lagoftalmos), uppskatta m orbikulariskraften bilat, avgör grad av ektropion, färga, titta efter korneala
epiteldefekter. Diff: Ektropion, torra ögon. Beh: Urglasförband för behålla fuktad kornea, Oculentum simplex,
tårsubstitut om punktatakeratit. Uppföljning. God prognos om paresen går i regress.

Dubbelseende:
1. Abducenspares: Akut. Risk: Diabetes, hypertoni, arterioskleros, intrakraniella processer, trauma,
temporalisarterit, Borrelia. Drabbat öga kan inte röra sig över mittlinjen vid blick åt ena hållet. När drabbat öga
täcks för försvinner den mest perifera bilden. Undersök: Ögonmotorik, pupillreaktioner (normala), B-glukos,
BT, Borreliaserologi, SR/CRP, akut neurologremiss om yngre. Diff: Myasteni (kvällstid, ptos), annan
kranialnervspares, endokrin oftalmopati (exoftalmus), orbitalt tillstånd. Beh: Mikrovaskulär orsak går i spontan
regress inom ett par mån. Fresnellprisma på glasögat för eliminera diplopi i primärposition. Täcka för paretiskt
öga. Pat får ej köra bil! Om pares ej går tillbaka inom 6-12 mån är kir möjligt. Uppföljning tills pares gått i
regress. Prognos: 100% restitution vid mikroangiopati pga diabetes. 50% vid trauma.

2. Troklearispares: Akut. Kongenital, trauma, diabetes, arterioskleros, hypertoni, Borrelia, intrakraniell process,
temporalisarterit. Tvångshuvudhållning (alltid håller huvudet lite på sned åt friska sidan för minimera diplopin).
Bielschowskys head tilt-test: Luta pats huvud åt andra hållet  paretiskt öga åker uppåt  diplopi. Undersök:
Ögonmotorik (dubbelseende i höjdled vid blick nedåt åt ena sidan, mest perifera bilden försvinner när man
täcker för drabbat öga), pupillreaktioner (oftast normala), fråga om riskfaktorer, ev Borrelia, SR/CRP. Lees
skärm kan dokumentera pares. Diff: Myasteni, andra kranialnervspareser. Beh: Exspektans initialt (majoriteten
går i spontan regress), täcka för ena ögat, prismaglas vid kongenital genes, stor skelningsvinkel åtgärdas efter 612 mån med kir. Uppföljning tills pares gått i regress. Prognos som vid abducenspares.
3. Okulomotoriuspares: Akut. Komplett/partiell (pupillsparande). Ögat ställer sig utåt, nedåt och roterat. Ev
total ptos. Mydriasis och ackommodationsinsuff vid total pares (aneurysm, trauma). Dubbelseende i alla
riktningar förutom nedåt åt ena sidan, försvinner när drabbat öga täcks för. Undersök: Visus, inspektera ögat
(ptos, mydriasis), oftalmoskopera, covertest (exotropi, hypotropi), ögonmotorik, ev blodstatus, B-glukos,
Borrelia, SR/CRP (temporalisarterit), neurologstatus. Akut neurologremiss för MR vid total pares eller partiell
hos yngre. Lees skärm. Diff: Myastenia gravis (påverkar ej pupill), endokrin oftalmopati, Horners syndrom (ptos,
mios, men ej ögonmuskelpares). Beh: Kontrollera pupill efter 1-2d. Exspektans vid partiell pares, kontroll om 1
mån. MR om tillkomst av neurologiska symtom. Om ej total ptos kan ena ögat täckas för eller ocklusionslins
användas för undvika dubbelbilder. Ev skelningsop efter tidigast 6 mån. Uppföljning. Prognos som vid övriga
pareser.

Trauma:
1. Kontusion: Akut. Vanligt vid slag mot ansiktet. Viktigt se om inre skada eller endast bulbkontusion.
Undersök: Försök trycka undan ödemet i ögonlocket så ögat går att undersöka. Titta efter subkonjunktival
blödning, bulbperforation (Seidels test, färga), kornealerosion, blod i främre kammaren, pupillreaktion, lins,
glaskroppsblödning, retinalödem, koroidalsprickor, ögonmotilitet, visus. Biomikroskopera, UL (amotio).
Diff: Bulbperforation. Beh: Om hemaceller i främre kammaren/hyfema/orbitafraktur (se nedan). Om retinalt
ödem/pupillpåverkan: Exspektans. Kornealerosion: Oculentum simplex x5 i 5d. Prognos: God, men risk för
mydriatisk pupill, katarakt.

2. Hyfema: Akut inom något dygn. Kompl till ögontrauma. Blödning i främre kammaren med blodnivå nertill.
Följ resorption genom mäta vätskenivåhöjd. Stor risk för värre reblödning <3-4d (pat bör vara stilla) 
chokladkornea. Tät uppföljning. Undersök: Visus, ögonmotorik, pupillreaktion, ögoninspektion (dilatera ej pga
trängre kammarvinkel), ögonläk (biomikroskop, tryckät, ev UL). Diff: Spontant hyfema pga
koagulationsrubbning, irisrubeos, iriskärlmissbildningar. Beh: Steroiddroppar Isopto-Maxidex x3, barn läggs in.
Stillhet 3-4d. Ej lapp för ögat, ej salicylika. Förhöjt tryck beh med trycksänkande droppar, om otillräcklig så
tillägg av Diamox/mannitoldropp. Uppföljning: Ögonklinik om 3-5d. Prognos: God, chokladkornea kräver
kornealtransplantation.

3. Bulbperforation: Akut. Vanligare vid spetsigt våld än trubbigt. Op akut + ab iv. Om något prolaberar (”brun
klump”) låt det vara! Kvarstående kompl: Korneala ärr, astigmatism, vitreoretinal traktion med amotio. Om
kapseln ej är skadad sätter man in skadad lins där eller lämnar ögat afakt till senare tillfälle. Främmande kropp
undersöks med UL/rtg och avlägsnas. Undersök: Visus, ögonmotorik, inspektera (peta ej!), ögonläk
(biomikroskop, ej UL förrän ögat är ihopsytt). Diff: Kontusion, bulbpenetration. Beh: Iv ab (Zinacef 1,5 x3), sy
ihop öga på op, vävnadssparande. Uppföljning med täta intervall (endoftalmitrisk). Skadans grad är avgörande
för prognosen.

4. Blowout-fraktur: Akut. Kompl till trubbigt våld (knytnäve, tennisboll) mot ögonregionen. Trycket ökar i
orbita vilket inte orbitagolvet och mediala väggen klarar av  inklämd ögonmuskel  fraktur och dubbelseende
ffa vid uppåtblick. Pat ska ej snyta sig om luft tryckts ut i vävnaderna. Undersök känsel nedanför ögat.
Öron/plastikkir. Undersök: Ögonmotorik, pupillreaktioner, oftalmoskopera, palpera orbitakanten (krepitationer),
DT-orbita vid frakturmisstanke. Ev forced duction-test. Diff: Kontusion. Beh: Ev op. Vänta 1-2v för se om
dubbelseendet går över när svullnaden lägger sig. Barn op direkt pga risk för trapdoorfraktur. Uppföljning.
Prognos: God, enoftalmus som kompl, ärrektropion efter op, kvarvarande dubbelseende.
Övriga:
1. Astenopi/ögontrötthet: Måttligt hyperopa personer med ackommodationsförmåga i behåll (<40-50å)
ackommoderar för att få klar bild på näthinna utan glasögon. Vissa kan dock få ögonsmärtor, intermittent suddig
syn, huvudvärk, intermittent dubbelseende. Plusglas hjälper oftast. Undersök: Visus (addera plusglas),
inspektera, ögonmotorik, pupillreaktion. Optiker. Diff: Dekompenserad latent skelning. Beh: Glasögon.
2. Kontaktlinsproblem: Akut. Optiker. Risk: Allergi, små kornealerosioner (somnat med linserna på), keratit
(korneainfiltrat). Undersök: Visus, inspektera, oftalmoskopera, färga (erosion/keratit), evertera, (biomikroskop).
Diff: Keratit, irit, FK, konjunktivit. Beh: Ta ut KL, Oculentum simplex x4-5 i några dgr vid erosion. Ökad
Pseudomonasrisk därför beh med Oftaquix + Oculentum simplex. INTE Chloromycetin! Uppföljning hos optiker.
3. Ögonlockstumör: Basaliom (vanligast), malignt melanom, skivepitelcancer. Duration, progression, ev
klåda/blödning. Tidigare hudcancer, strålterapi, exponering för UV-strålning, rökning. Ulceration i komb med
små blödningar och krustor, oregelbunden pigmentering, destruktion av normal ögonlockskant, cilieavsaknad,
kraterliknande fördjupning med upphöjda kanter, telangieaktasier, förstorade lgll. ”Vagel som ej försvinner”.
Undersök: Inspektera, palpera lgll, ögonläkremiss (ev stansbiopsi). Diff: Benign/malign tumör. Beh: Foto,
excision, ev kryoterapi. Uppföljning hos ögonläk. Basaliom har god prognos.

Basaliom

4. Andra ögonregionstumörer: Specialistfall, skyndsam remiss! Undersök: Visus, oftalmoskop, palpera lgll,
UL, foto. Diff: Amotio, pinguecula. Beh: Beror på tumör/progress, uppföljning hos ögonläk!

Koroidalt melanom

5. Horners syndrom: Akut. Skada på sympatikusbanan pga tumör, demyelinisering, karotis/aortaaneurysm med
dissektion, Hortons huvudvärk, karotis internadissektion, sinus cavernosussjd, trauma. Hos småbarn vid
besvärlig förlossning, thoraxkir. Domningar, ataxi, nystagmus tyder på central skada. Om huvudvärk + Horners,
uteslut karotisdissektion. Svårt tugga. Status: Mios, ptos, enoftalmus, långsam pupilldilation, anhidros,
heterokromi, halssvullnad. Undersök: Inspektera, pupillreaktioner, halspalpation, BT, neurostatus, remiss
duplex-halskärl/MR. Ögonläk: Diagnos genom droppa 4% kokain i båda ögonen, friska pupillen dilateras, sjuka
förblir miotisk. Diff: Hortons HV (kraftiga återkommande HV-anfall i ett par timmar, ofta med ögonrodnad,
tårande öga, rinnande näsa), migrän, temporalisarterit. Beh: Beror på orsaken. Uppföljning. Ofta god prognos.
6. Anisokori/olikstora pupiller: Akut. Kongenital eller allvarlig sjd. Fråga om neurologiska symtom,
huvudvärk, diplopi, lm/missbruk, kontakt med mydriatiskt ämne (vanligt). Frånvaro av ptos och skelning
utesluter okulomotoriuspares. Undersök: Inspektera, ptos, ögonmotorik, pupillreflex, oftalmoskopera. Diff:
Okulomotoriuspares, fysiologisk anisokori (normal pupillreaktion). Beh: Akut remiss om okulomotoriuspares,
annars exspektans. Pupillen återgår till normalstorlek då exponering av mydriatiskt ämne upphör. Uppföljning.
7. Endokrin oftalmopati: Pat med tyroideadysfunktion, kvinnor i medelåldern. 80% Graves, 10% hypotyreos,
10% eutyroida. Infl infiltration i orbita  ögonlocksretraktion (”scleral show”)  ser bit av sklera utanför
limbus i normaltillståndet  stirrig blick. Torra röda ögon, ögonlocksödem, kemos, proptos. Ovanligare:
Keratokonjunktivit, inskränkt ögonmotorik, diplopi, optikusneuropati. Retrobulbär värk/tryckkänsla.
Allmänsymtom vid hypertyreos: Svettningar, trötthet, viktminskning, hjärtklappning. Oftalmopatin kan debutera
flera år innan tyroideasjd. Undersök: Visus, inspektera, oftalmoskopi, pupillreaktioner, ögonmotorik, lab (TSH,
T3, T4, TRAK, anti-TOP), ev DT. Diff: Allergi/konjunktivit, orbitatumör, grav myopi. Beh: Rökstopp! Om
lindrig, prova Voltaren 50mg x2-3, tårsubstitut mot skavkänsla. Beh tyroideasjd! Om svår behövs ofta
glukokortikoider. Kir ej aktuellt förrän inaktiv oftalmopati i 6 mån. Uppföljning på endokrin och ögonläk.
Prognos: Progredierar snabbt efter första symtomen, aktiv fas i ca 5 år, majoriteten har lindrig oftalmopati.

8. Myastenia gravis: Autoimmun. Kan drabba enbart ögonen. Uni/bilat ptos och/eller diplopi som förvärras mot
kvällen och varierar från dag till dag. Skelning simulerar kranialnervspareser. Heshet, muskeltrötthet, andningsoch sväljsvårigheter. Kvinnor 20-40 år, män >50 år. Opåverkade pupiller. 60% debuterar med ögonsymtom.
Undersök: Inspektera, ögonmotorik, neurologstatus, uttröttningstest, ögonläk (tensilontest (ge edrofon iv  om
pos förvinner pares <sek), lab (ak mot acetylkolinreceptorn)). Diff: Kranialnervspareser, latent skelning, Horners.
Beh: Neurologremiss, kolinesterashämmare, ev tymektomi. Åb hos neurolog. God prognos med beh.
9. Dermatokalasis: Äldre. Bilat. Överskottshud på övre ögonlocket  tunga, svullna, cilieöverhängande 
tyngdkänsla, synfältsinskränkningar, eksem. Undersök: Inspektera, mät MRD (op om <2mm). Diff: Ptos.
Beh: Op bort överskottshud. Åb efter op. God prognos, recidiverar ev.

10. Ptos/hängande ögonlock: Kongenital/förvärvad (neurogen (okulomotoriuspares/Horners), myogen
(myastenia gravid/muskeldystrofi), senil (levatoraponeurosdefekt)). Rynkar pannan, håller upp hakan för se
bättre. Undersök: Inspektera, andra orsaker, plastikögonläk (levatofunktionsmätning, MRD-mätning).
Diff: Pseudoptos (ögonbrynsptos, dermatokalasis). Beh: Uteslut andra orsaker än levatoraponeurosdefekt. Om
MRD <2mm op pat under lokalbedövning. Åb efter op. God prognos, men kan recidivera. Om för kort ögonlock
 kornealsårbildningsrisk.

11. Optikuskontusion: Akut. Pga kontusionsvåld (pannan), förödande för synen. Får nästan aldrig syn tillbaka.
Initialt enbart avsaknad syn  optikusatrofi inom ett par v. Inspektion, pupillreflexer, ögonmotorik, DT-skalle,
oftalmologi. Diff: Amotio, glaskroppsblödning, främre kammarblödning. Beh: Kontroversiellt, men iv
högdossteroider <8 från trauma kan ha effekt. Uppföljning hos ögonläk.
12. Migrän: Ärftlig, kvinnor. Svår, ensidig, pulserande huvudvärk i timmar-dygn, ofta illamående/kräkningar.
Med/utan aura. Aura 20 min innan huvudvärken, synstörningar (sicksackmönster/flimmerskotom, distortion i
synfältet, tunnelseende, blixar, synbortfall  homonym hemianopsi). Parestesier, känselbortfall, talsvårigheter.
Vissa får inte någon huvudvärk därefter (ögonmigrän). Utlösande faktorer: Stress, livsmedel, alkohol, starka
dofter, mens, oregelbundna mat/sovvanor. Känslighet för ljus och ljud, fysisk aktivitet förvärrar tillståndet. Total
symtomfrihet mellan anfall som kommer några gånger per månad. Undersök: Visus, oftalmoskopera,
pupillreflex, allmän somatisk undersökning, neurologstatus. Diff: Glaskroppsavlossning/retinalruptur
(blixtar/ljusfenomen, oftast ett öga), intrakraniella expansiviteter (huvudvärk som förvärras, värst på morgonen),
spänningshuvudvärk (molande), Hortons huvudvärk (täta ensidiga svåra huvudvärksattacker i komb med tår- och
rödögdhet, män), trigeminusneuralgi (smärta främst i ena halvan av ansiktet), temporalisarterit (ensidig
huvudvärk hos äldre, ytligt i tinningen, kan vara pulserande). Beh: Undvika utlösande faktorer. Analgetika,
NSAID. Migränmediciner eller profylaktiska betablockerare. Prognos: Kronisk sjd, men kan ändra karaktär.

-------------------------------------------------------20. Självtest----------------------------------------------------1. Du har just diagnosticerat en akut irit hos en 30-årig kvinna på din vårdcentral.
Vårdcentralen där du befinner dig ligger 15 mil från närmaste ögonmottagning varför det skulle
vara en fördel om du kunde starta en behandling av denna patient. I medicinskåpet finns en
mängd droppar. Vilken/vilka droppar passar att använda vid detta tillstånd? Vi förutsätter
naturligtvis att du har ställt en korrekt diagnos. 2 svarsalternativ
 Pilokarpin (mot glaukom)
 Cyklogyl (pupillvidgande, tillfällig pupillmuskulaturpares) (RÄTT)
 Kloramfenikol (bredspektrum-ab)
 Isopto-Maxidex (glukokortikoid) (RÄTT)
 Lomudal (avsvällande, antiallergika)
 Fucithalmic (stafylokock-ab)
2. En 32-årig kvinna genomgår en rutinkontroll pga ett tidigare prolaktinom och en av de
undersökningar som görs i denna uppföljning är en synfältsundersökning. Var i synfältet
uppkommer en skada av ett prolaktinom som trycker på synbanan?
 Homonymt åt höger
 Bitemporalt uppåt (RÄTT)
 Binasalt uppåt
 Altitudinellt uppåt
 Altitudinellt nedåt
 Homonymt åt vänster
3. Fluoresceinfärgning använder du ofta när du undersöker ögonpatienter. Vad är det
egentligen som fluoresceinet färgar när du droppar det i ögat?
 Korneaepitelet
 Kornea
 Områden på ögats yta med en ökad kärlinjicering
 Områden på ögats yta som saknar epitel (RÄTT)
 Konjunktivas epitel
4. Karl Petersson, 68 år kommer till dig för en uppföljande kontroll av sin herpes zoster
ophthalmicus på höger sida som du kan se på bilden. I uppföljningen ingår bl.a. att undersöka

ögat för att se om även det har drabbats. Vad tror du i detta fall? Är det troligt att herr
Pettersson har inflammatoriska förändringar inne i ögat?




Nej (inga blåsor på nästippen) (RÄTT)
Ja

5. På ett svar från ögonkliniken läser du om fru Pettersson, 78 år bl.a. "BUT 5 sek". Vad
betyder denna del av svaret?
 Build up time 5 sek alltså den tid det tar för tårfilmen att återhämta sig efter en blinkning
 Att fru Pettersson har en break up time på 5 sek, dvs hon har ett ganska torrt öga eftersom
tårfilmen bryts efter redan 5 sek mot normalt ca 20 sek (RÄTT)
 Build up time dvs den tid det tar för kärlen i konjunktiva att fylla sig igen efter det att man
petat på dem med en glasstav
 Break up time 5 sek vilket är helt normalt för en kvinna i hennes ålder
6. En 19-årig kille söker dig på vårdcentralen pga en envis ensidig konjunktivit som inte läkt
trots att dina kollegor ordinerat såväl Fucithalmic som Chloromycetindroppar (kloramfenikol).
Konjunktiva är ilsket rodnad, sekretionen är purulent och patienten är mycket bevärad. Hans
flickvän har också börjat få symtom från ena ögat. Trolig diagnos?
 Allergisk konjunktivit
 Chlamydiakonjunktivit (RÄTT)
 Sklerit
 Bakteriell keratit
 Hyposvagma
7. Karin 6 år som bor året runt på Landsort i Stockholms södra skärgård har plötsligt fått
besvär med att höger mungipa har börjat hänga. Barnläkarna på Karolinska Huddinge
konstaterar högersidig facialispares orsakad av Borreliainfektion och har satt in antibiotika.
Karin har inte ont och kommer nu på remiss till ögonkliniken där du vikarierar som
underläkare. Vilken risk löper ögat med denna diagnos?
 Snabb utveckling av katarakt
 Akut irit i höger öga
 Högt tryck i detta öga
 Lagoftalmos dvs svårt att stänga ögonlocket med korneapåverkan (RÄTT)
8. Curt 45 år, är IT-konsult, tidigare frisk och har aldrig haft glasögon. Nu börjar han få
spänningshuvudvärk framförallt när han suttit en längre tid framför datorn. Det är också
svårt att läsa det finstilta i tidningen och att skriva sms på mobilen speciellt när det är lite
halvmörkt. Curt misstänker själv att han måste skaffa läsglasögon. Vad kallas det tillstånd som
Curt drabbats av?
 Myopi
 Metamorfopsi
 Aniseikoni
 Anisometropi



Presbyopi (RÄTT)

9. En patient du känner sedan länge komme till dig efter att ha varit på ögonkliniken och
undersökts pga sämre syn. Remissvaret har inte anlänt till dig ännu men patienten har med
sig en synfältskarta som han visar upp. Vilken diagnos skulle du vilja föreslå med detta
utseende?







Centralvenstrombos höger öga
Kroniskt öppenvinkelglaukom vänster öga
Kroniskt öppenvinkelglaukom höger öga (RÄTT)
Centralvenstrombos vänster öga
Optikusneurit höger öga

10. Berta Johansson, 75 år söker dig för en förändring på undre ögonlocket som aldrig vill gå
bort utan snarast har blivit större den senaste månaden. Hon noterade denna först för tre
månader sedan men trodde att den skulle försvinna av sig själv. Förändringen har blött vid
något tilfälle för en vecka sedan. Vilken är den troliga diagnosen?







Hordeulum (vagel)
Senil verruca
Basalcellscarcinom (RÄTT)
Skivepitelcancer
Chalazion (ögonlockscysta)

11. Du arbetar som AT-läkare vid en vårdcentral i Västernorrland och uppsöks av en 72-årig
man, herr Andersson som sedan 5 dagar haft högersidig huvudvärk. Värken har suttit runt
höger öga och upp emot pannan. För två dagar sedan fick han dessutom utslag i samma område.
Han klagar nu över värk och ljuskänslighet i höger öga. Vilken diagnos måste misstänkas med
denna anamnes?
 Migrän
 Herpes zoster ophthalmicus (RÄTT)
 Akut trångvinkelglaukom
 Centralartärstenos
 Bakteriell keratit
 Erysipelas
12. Vilken diagnos är mest trolig när du ser följande bild?




Ptos (RÄTT)
Dermatokalasis

13. En 40-årig man söker på din jourmottagning (landsortslasarett där du är kirurgjour) pga en
lättare stickande känsla och en liten blödning temporalt i konjunktiva på vänster öga. Han
berättar att besvären uppkom när han skulle skulle slå i en järnten i en betongplint. Han kände
att det stack till i det vänstra ögat och trodde att han fått en flisa mot ögat. Han hade inga stora
besvär efteråt men pga skavkänslan tyckte han att det var bäst att söka upp dig för en kontroll.
Du finner status enligt ovan och han har visus på SHV 1.0 utan glasögon. Vilken/vilka blir din/a
åtgärd/er nu? 2 svarsalternativ
 Skicka patienten till röntgenundersökning med frågeställningen "intraokulär främmande
kropp" (RÄTT)
 Inspektion med biomikroskopet, fluoresceinfärgning, Seidels test, troligen remiss till ögon
(föreligger epitelskada/kornealperforation?) (RÄTT)
 Akut MRI-undersökning
 Yttre inspektion och om ögat ser bra ut kan han gå hem utan återbesök
14. Vilken diagnos är mest trolig när du ser följande bild?





Chorioidalt melanom
Retinal ruptur
Amotio (RÄTT)

15. En 22-årig målare, Jimmy Karlsson, kommer akut till din mottagning då han fått någon
form av lösningsmedel mot ögonen. Han gjorde rent inför en ommålning när plötsligt den hink
med rengöringsmedel han hade på stegen ovanför sig ramlade ner och han fick medlet mot
bägge ögonen. Han har nu våldsamt ont i ögonen och har svårt att svara på frågor pga smärtan
varför du får det mesta av anamnesen från den medföljande kamraten. Du sköljer ögat
noggrannt efter det att du gett honom lokalbedövningsdroppar. När du undersöker ögonen
finner du att dessa ser ganska bleka ut men kornea har ett lite gråaktigt utseende. Vilken är
prognosen på detta tillstånd?
 Dålig prognos – blekheten tyder på ischemi i ögonen (RÄTT)
 Bra – eftersom ögonen är bleka har han klarat sig bra och kan gå hem med lite antibiotikasalva
16. Pelle, 4 år kommer med sin mamma till BVC för sin fyraårskontroll. Vid syntest
framkommer följande: SH 0.4 ok, SV 0.8 ok HVOT-tavla. Vid undersökning av den besökande

ortoptisten framkommer att Pelle har: Covertest – ingen inställningsrörelse. Oftalmoskopi –
normala ögonbottnar. Han visar sig ha följande refraktion:
Höger: +2.5 – 1.5 cyl/90gr, Vänster: +1.5 – 0.25 cyl/85gr.
Vilken är den troligaste diagnosen?
 Vänster öga ser lite för bra – sitter han för nära tavlan?
 Synnedsättning höger öga pga försenad mognad av detta öga
 Ingen diagnos då man kan ha denna skillnad i synskärpa i denna ålder
 Synnedsättning höger öga pga skelning
 Synnedsättning pga okänd sjukdom i ögonbotten
 Amblyopi hö öga pga anisometropi och astigmatism (RÄTT)
17. Hilma Persson, 78 år med en dåligt reglerad hypertoni söker akut på distriktsläkarmottagningen pga att synen ”försvann” på höger öga några sekunder/minuter under
söndagsförmiddagen. Efter någon minut var synen tillbaka men idag har hon haft en
liknande episod med dimsyn men nu har inte synen återkommit efter fem timmar. Hon har
senaste sex veckorna också känt sig trött, har ont i musklerna i skuldrorna, är öm i
hårbottnen och har magrat eftersom hon inte orkat äta "Jag har ofta ont när jag tuggar"
säger hon. Vilka diagnoser skull du vilja föreslå med denna anamnes? 2 svarsalternativ
 Akut trångvinkelglaukom
 Akut irit
 Optikusinfarkt (AION) (RÄTT)
 Centralartäremboli (RÄTT)
 Amotio
18. Camilla Åkerberg, 22 år kommer till dig pga obehag främst i höger öga men även lite i det
vänstra. Hon berättar att främst det högra ögat varit rött, lite kladdigt och irriterat i flera dagar
och hon fick både Fucithalmic och Choloromycetinsalva av sin pojkvän som nyligen tagit
läkarexamen vid KI och nu jobbar på sitt första vik. Camillas syn är opåverkad subjektivt men
hon är intensivröd i höger ögat som kanses på bilden men även en mindre rodnad och irritation
i det vänstra. Vilka är de troliga diagnoserna med detta utseende och denna anamnes? 2
svarsalternativ







Chlamydiakeratit
Bakteriell konjunktivit
Chlamydiakonjunktivit (RÄTT)
Allergisk konjunktivit
Viruskonjunktivit (RÄTT)

19. Det stenopeiska hålet används ofta vid en ögon- och synundersökning. Vid vilken/vilka av
nedanstående diagnoser ger det stenopeiska hålet upphov till en förbättring av visus?
3 svarsalternativ
 Glaukom
 Senil makuladegeneration
 Akut irit (RÄTT)
 Katarakt (RÄTT)
 Kornealödem (RÄTT)

20. Vid olika ögonsjukdomar förekommer olika former av pupillpåverkan. Vilken
pupillpåverkan (mydriasis, isokori eller mios) kan man se vid nedanstående tillstånd?
 Komplett okulomotoriuspares – Mydriasis
 Allergisk konjunktivit – Isokori
 Irit – Mios
 Episklerit – Isokori
 Akut trångvinkelglaukom – Mydriasis
21. Ömmande förändring av detta utseende. Diagnos?








Hyposvagma
Hordeolum (RÄTT)
Basalcellscancer
Tårkörteltumör
Chalazion
Hyfema

22. Jonas studerande på läkarlinjen termin 8 har spelat innebandymatch mot Handels och fått
en hög klubba med kraft mot höger öga. Han har värk och ser suddigt och kommer till dig som
vikarierar på vårdcentralen och sitter på kvällsjouren. Jonas iris på höger sida ses suddigt vid
din undersökning och han har en brunröd vätska, troligen blod i främre kammaren. Vad
kallas detta tillstånd?
 Hypofema
 Hypersvagma
 Hyposvagma
 Korneahematom
 Irit
 Hyfema (RÄTT)
23. Anna Karlsson 78 år, har diabetes typ II sedan 20 år och du har behandlat henne sedan ett
par år på den vårdcentral där du arbetar. En morgon på din öppna mottagning kommer fru
Karlsson och visar upp sitt högersidiga hängande ögonlock. Ögonlocket är helt stängt men du
kan utan problem öppna det manuellt varvid fru Karlsson säger ”Oj, jag ser dubbelt”. Du
noterar då att fru Karlssons högra öga står riktat lite utåt. Vilken diagnos är mest sannolik i
detta fall?
 Abducenspares
 Akut katarakt
 Senil esotropi
 Okulomotoriuspaes (RÄTT)
 Trochlearispares
24. Vilken nerv innerverar den muskel som lyfter ögonlocket?
 n. palpebralis
 n. okulomotorius (RÄTT)
 n. trigeminus
 n. trochlearis




n. abducens
n. levator

25. Knutte Persson, 76 år pigg och aktiv pensionär som har glaukom som nyligen började
behandlas med ögondroppar. Han kommer till dig på vårdcentralen och uppvisar ett fult
ögonlockseksem sannolikt beroende på överkänslighet mot konserveringsmedlet
(Bensalkonklorid) i ögondropparna. Man behandlar eksemet med svag hydrokortisonsalva och
byter till droppar utan konserveringsmedel (endospipetter). Nu inställer sig dock frågan hur
man skall göra med behandlingen av hans glakom? Vilken/vilka andra typer av behandling
förutom ögondroppar skulle man kunna tänka sig för Knutte? 2 svarsalternativ
 Sluta med droppar och mät trycket ofta för att se om glaukomskador uppkommer
 Fotokoagulation i retina
 Trabekelektomi (RÄTT)
 Kortisondroppar utan konserveringsmedel
 Lasertrabekuloplastik (RÄTT)
26. Asta Svensson, 78 år söker dig pga ett par kliande, svidande blåsor till vänster i pannan. Du
misstänker herpes zoster ophthalmicus (HZO). Du kommer ihåg att ögat kan påverkas av
detta tillstånd men hur? Vilket kliniskt tecken indikerar att ögat kan komma att ta skada av
HZO?
 Att blåsorna är vätskande
 Att blåsorna är lokaliserade främst mot medellinjen i pannan
 Att patienten har smärtor från pannan
 Blåsor på nästippen (RÄTT)
27. Vid en akut irit har man vanligen ett antal oftalmologiska fynd. Vilket/vilka av dessa fynd
nedan anser du hör ihop med en akut irit? 5 svarsalternativ
 Synnedsättning (RÄTT)
 Ciliär injektion (RÄTT)
 Precipitat (RÄTT)
 Mydriasis
 Mios (RÄTT)
 Ljusväg (RÄTT)
 Konjunktival injektion
28. Ruben Andersson, 75 år kommer till din mottagning på vårdcentralen och klagar över
försämrad syn på sitt högra öga sedan en tid. Han säger sig läsa bra men han blev orolig
häromdagen när han körde bil och inte upptäckte en bil som kom från höger i en korsning.
Han krockade men det blev bara små skador på höger framflygel. Du undersöker honom och
finner följande status: SH 0.8 egna glas; SV 1.0 egna glas. Läser 5 punkter med egna läsglas
binokulärt. Hans ögon är bleka och oretade. Du har lite svårt att oftalmoskopera honom men så
småningom ser du denna bild. Vilken är den troliga diagnosen?






Centralvenstrombos
Amotio
Akut trångvinkelglaukom
Centralartärstenos




Senil katarakt
Kroniskt öppenvinkelglaukom (RÄTT)

29. Vilken diagnos är mest trolig?





Hordeolum (RÄTT)
Dakrocystit
Basaliom

30. Du vikarierar som distriktsläkare i Norrtälje en sommar dit det kommer en familj med Ella,
tre år som lekt på stranden med lillebror Simon, ett år. Simon har antagligen kastat en
plastspade mot ansiktet på Ella. Sedan dess vägrar hon att öppna ögonen, har gråtit och
föräldrarna har ej lyckats få se det ”skadade” ögat. Vad blir din första åtgärd för att kunna
undersöka Ellas öga?
 Söver Ella i lättnarkos för att kunna undersöka ögat
 Droppar en droppe lokalbedövningsmedel i det skadade ögat (RÄTT)
 Håller i Ella och tvingar isär ögonlocken för att undersöka ögat
 Talar länge med Ella för att vinna hennes förtroende så att hon visar dig sitt öga
31. Sten Andersson, 44 år söker dig med följande symtom: synnedsättning, fotofobi, epifora
samt smärta från det högra ögat. Han säger sig ha haft en liknande episod tidigare för något
år sedan som spontanläkte och han behövde aldrig söka sjukvården. Vid din undersökning
konstaterar du att han har en synnedsättning på sitt högra öga som också har en ciliär
injektion. Fluoresceinfärgning ger inget ytterligare fynd och ögat palperas normalhårt av dig.
Vilken diagnos är mest sannolik?
 Akut bakteriell konjunktivit
 Akut trångvinkelglaukom
 Bakteriell keratit
 Akut irit (RÄTT)
 Allergisk konjunktivit
32. En 80-årig man kommer akut till jourmottagningen kl 23.30 pga svåra smärtor från höger
öga. Han mår illa och kräks i väntrummet innan han får komma in till dig. Han berättar att
han under kvällen noterat "som en gloria" runt neonskyltarna på huset mittemot där han
bor. I samband med detta debuterade värken från ögat och nu ser han inte på det högra ögat.
Värken är oerhört intensiv – ”den värsta smärta jag någonsin känt”. När du undersöker
mannen finner du ett ilsket rött öga och en kornea som är lite grå till färgen. Vilken är den
troligaste diagnosen för denna patient?
 Bakteriell keratit
 Akut irit
 Episklerit
 Stroke
 Akut trångvinkelglaukom (RÄTT)
33. En 80-årig patient, blind på vänster öga efter en artärocklusion för många år sedan
genomgår en kataraktoperation på höger öga men under operationen lyckas man av
tekniska skäl inte lägga in en intraokulärlins utan lämnar ögat utan lins när man sluter det.

Vad kallas tillståndet med ett öga som saknar lins?
 Pseudofaki
 Linsektomi
 Alexi
 Linsluxation
 Linsextraktion
 Afaki (RÄTT)
34. Ella Krotén, 34 år kommer till dig på vårdcentralen och visar upp detta utseende. Hon är
mycket orolig men berättar att ögat såg ut som på bilden redan när hon vaknade. Hon säger
sig vara frisk och tar inga mediciner. Hon spelade tennis kvällen innan men hade inga besvär
på kvällen efter och såg ej heller ut så här. Vilka är diagnoserna? 2 svarsalternativ







Hyfema
Subkonjunktival blödning (RÄTT)
Hypofema
Hyposvagma (RÄTT)
Hypopion

35. Lisa, 18 år har glasögon sedan ett par år pga myopi. I samband med att hon vill ha ett
körkortsintyg kommer hon till din vårdcentral för hjälp med detta. Du prövar hennes visus
och finner: SH 1.3 med -1.5; SV 1.3 med -1.5 komb -0.25/90.
Vilken visus tror du att hon skulle ha utan glasögon?
 SH 1.0 ok, SV 1.0 ok
 SH 1.3 ok, SV 1.3 ok
 SH 0.3 ok, SV 0.3 ok (RÄTT)
 SH 0.5 ok, SV 1.0 ok
36. Ursula, en 23-årig motorintresserad kvinna (kontaktlinsanvändare) sökte dig för fyra dagar
sedan på Vårdcentralen efter att ha fått skräp i högra ögat i samband med att hon blästrade
en bromsskiva på sin Ford Thunderbird -56. Du avlägsnade då en främmande kropp (troligen
metall) från hennes högra kornea centralt. Extraktionen gick lätt och den främmande kroppen
tog du ut med toppen av en bomullspinne. Patienten fick recept på Chloromycetinsalva men
hämtade aldrig ut den från apoteket. Den initiala smärtan från ögat försvann efter ett dygn
berättar hon men hon kommer nu akut tillbaka med ett rött höger öga, på kornea finns
centralt en grå fläck som är ca 3mm i diameter och i främre kammaren kan du ana en
ljusväg. Vilken/vilka diagnos/er är trolig?
 Episklerit
 Kornealödem
 Bakteriell keratit (RÄTT)
 Akut sklerit
 Bakteriell konjunktivit
 Korneal erosion
37. Jonas, 25 år, studerande på läkarlinjen termin 8 har spelat innebandymatch mot Handels
och fått en hög klubba med kraft mot höger öga. Han har värk och ser suddigt och kommer till
dig som vikarierar på vårdcentralen och sitter på kvällsjouren. Vilka undersökningar är
adekvata att genomföra på Jonas nu hos dig på vårdcentralen? 6 svarsalternativ









Ögonmotilitet (RÄTT)
Titta efter röd relex från ögonbotten (RÄTT)
Palpera bulben som tryckmätning (RÄTT)
Visus (RÄTT)
Diplopitest (RÄTT)
Odling av konjunktiva
Pupillutseende? (RÄTT)

38. Gabriella, 41 år, jur kand går på fertilitetsutredning. Man hittar höga prolaktinvärden och
har skrivit en remiss för MR-hjärna som blev uppskjuten. Hon kommer nu på remiss till
ögonkliniken där du sitter som vikarierande underläkare. Du misstänker att detta kan röra sig
om ett hypofysadenom. Synen är lätt nedsatt till 0.8 höger och vänster. Vilka undersökningar
är adekvata i detta läge? 2 svarsalternativ
 Färgseendetest
 Skelningsundersöknng
 Perimetri (RÄTT)
 Ögontrycksmätning
 Refraktionsundersökning
 Papillinspektion (RÄTT)
39. Anton Svensson, 76 år kommer till dig med ett rött höger öga. Du konstaterar omgående att
han drabbats av en hyposvagma på sitt högra öga. Vilken/vilka tänkbara orsaker finns till
detta tillstånd? 4 svarsalternativ
 Idiopatiskt (RÄTT)
 Akut irit
 Koagulationsrubbning (RÄTT)
 Valsalva (RÄTT)
 Trauma (RÄTT)
 Akut trångvinkelglaukom
40. På din mottagning söker en 75-årig man med plötslig, ensidig och uttalad synnedsättning på
höger öga. Han anser sig frisk men har besvärats av en envis huvudvärk av och till under de
senaste veckorna. Blodtryck: 160/105. SR: 78 mm. Patienten inkommer till dig på Vårdcentralen
i Sorsele kl 23 en lördag kväll. Vilken typ av pupillreaktion kan man förvänta sig i det högra
resp vänstra ögat om du lyser med din ficklampa mot höger öga?
 Pupilldilatation höger öga och pupillkonstriktion vänster öga
 Bägge pupillerna dilateras snabbt
 Bägge pupillerna konstringeras långsamt (RÄTT)
 Pupillkonstriktion höger öga och pupilldilatation vänster öga
 Bägge pupillerna dilateras långsamt
 Bägge pupillerna konstringeras snabbt
41. Monica, 24 år, har kontaktlinser sedan två månader och trivs bra med dem eftersom hon är
mycket aktiv och spelar beachvolleyboll på elitnivå. Hon skulle inte klara sig med glasögon
under sin sportutövning. Nu kommer hon till dig på vårdcentralen eftersom hon har ont från
sitt högra öga sedan tre dagar. Hon tycker att smärtan tiltagit och har nu blivit ganska intensiv.
Hon säger att det kladdat en del från ögat senaste dygnet. När du undersöker henne med
vårdcentralens nya biomikroskop ser du denna bild. Vilken/vilka diagnos/er misstänker du nu?







Allergisk konjunktivit
Bakteriell keratit (RÄTT)
Corpus alienum kornea
Korneal erosion
Viruskeratit

42. En 58-årig kvinna sökte dig för fyra dagar sedan på Vårdcentralen. Du avlägsnade då en
främmande kropp från hennes högra kornea. Patienten tog aldrig ut från apoteket den salva
du ordinerade eftersom allt kändes bra och smärtan försvann efter ett dygn. Hon kommer nu
akut tillbaka med ett rött öga, på kornea finns en grå fläck ca 3mm i diameter, i främre
kammaren ser du en måttlig ljusväg. Vilken är den korrekta handläggningen för denna patient?
 Inspektera, odling från konjunktiva och kontroll och eventuell insättning av antibiotikasalva
vid odlingssvar
 Mät synskärpa, inspektera, dokumentera infiltratet, kontakt med ögonkliniken, ingen odling
hos dig (RÄTT)
 Mät synskärpa, inspektera, dokumentera infiltratet, kontakt med ögonkliniken, odling från
konjunktiva
 Mät synskärpa, inspektera, dokumentera infiltratet, odling från konjunktiva och
Fucithalmicsalva x2
 Mät synskärpa, inspektera, dokumentera infiltratet, odling och Kloramfenikolsalva x 6 i höger
öga, återbesök om en vecka
43. Eleonora Svensson, 78 år som har dåligt reglerad diabetes typ I och söker på vårdcentralen
med med plötslig synnedsättning på höger öga. Hon har laserbehandlats pga diabetesretinopati
flera omgångar. Dagens problem började med att hon såg en del svarta prickar, som bara blev
fler under ett par timmar och sedan kom det slöjor framför ögat. Efter ett par ytterligare
timmar blev allt mörkt framför höger öga. Vilken är den troliga diagnosen på fru Svensson?
 Akut glakom
 Näthinneavlossning
 Katarakt
 Glaskroppsblödning (RÄTT)
44. Kalle, 22 år kommer till dig på vårdcentralen med smärtor från höger öga sedan ett par
dagar. Han säger att besvären tiltagit från att vara bara en obehagskänsla för tre dagar sedan
till att nu vara smärtor från ögat. Hans öga tåras och han har en perikorneal injektion. När du
mäter hans synskärpa noterar du: SH: 0.5 ok 0.8 add stph; SV: 1.0 ok
Du droppar en droppe fluoresceinfärg i höger ögat och undersöker honom i vårdcentralens nya
biomikroskop där du ser denna bild. Vilken/vilka är den sannolika diagnosen/diagnoserna i
detta fall?







Herpes simplexkeratit (RÄTT)
Bakteriell keratit
Herpes zoster ophthalmicus
Korneal erosion
Herpes simplexkonjunktivit

45. I bilden nedan ska du markera papillen och klicka.

46. Linus 11 år söker på vårdcentralen pga. klåda i ögonen och ljuskänslighet sedan några
veckor. Vanliga allergidroppar har ej hjälpt nämnvärt. Linus är märkbart besvärad av ljuset,
han sitter och kisar men ser bra på syntavlan, 1.0 höger och vänster öga. Han hade liknande
besvär förra året som avklingade utan behandling. När du everterar hans ögonlock ser du en
påtagligt knottrig slemhinna på insidan av ögonlocken. Du fluoresceinfärgar och ser en mängd
punktata färgbarheter på korneas yta. Vilken är den troliga diagnosen?
 Svamporsakad konjunktivit
 Vernal keratokonjunktivit (RÄTT)
 Bakteriell konjunktivit
 Chlamydiakonjunktivit
 Bakteriell keratit
47. Kalle, 8 år har glasögon (+2.0 H/V) sedan något år. När han kommer på din
skolläkarmottagning för en allmän undersökning provar du han syn och finner att hans visus är
SH 1.0 eg, SV 1.0 eg. Vilken visus tror du han skulle uppvisa om du tog av hans glasögon och
provade igen?
 SH 0.7 ok, SV 0.7 ok
 SH 1.0 ok, SV 1.0 ok (RÄTT)
 SH 0.5 ok, Sv 0.5 ok
48. Vilken diagnos är mest trolig när du ser denna bild?





Hyposfagma (RÄTT)
Konjunktivit
Keratit



Irit

49. Vad kallas denna typ av injektion? 2 svarsalternativ







Perikorneal injektion (RÄTT)
Stasinjektion
Konjunktival injektion
Ciliär injektion (RÄTT)
Allergisk injektion

50. En 42-årig man söker dig pga synnedsättning på sitt högra öga sedan gårdagen. Han
beskriver sina symtom på följande sätt: ”Igår morse såg jag ljusfenomen – som ljusblixtar i det
högra ögat och idag känns det som en omvänd rullgardin som kommit upp nerifrån. Jag tycker
också att synen på det högra ögat försämrats ganska mycket sedan igår men jag har ingen värk
från ögat”. Vilka diagnoser måste misstänkas med denna anamnes? 2 svarsalternativ
 Amotio (RÄTT)
 Migrän
 Akut irit
 Akut trångvinkelglaukom
 Glaskroppsavlossning med retinal ruptur och glaskroppsblödning (RÄTT)
51. Bör en patient med plötslig synnedsättning på ett öga utan värk eller skav komma in akut?
 Nej
 Ja (RÄTT)
52. Gabriella 41 år, jur kand går på fertilitetsutredning. Man har hittat höga prolaktinvärden
och har skrivit en remiss för MR-hjärna som tyvärr blev uppskjuten. Hon kommer nu på remiss
till ögonkliniken där du sitter som vikarierande underläkare. Du misstänker att detta kan röra
sig om ett hypofysadenom. Synen är lätt nedsatt till SHV 0.8. Vilka ögon/synundersökningar
anser du skulle vara adekvat att göra på Gabriella i detta läge? 2 svarsalternativ
 Ögontrycksmätning
 Ögonmotilitet
 Papillbedömning med oftalmoskop (RÄTT)
 Synfältsundersökning (RÄTT)
 Covertest
53. De flesta patienter som opereras för katarakt idag får en intraokulärlins (IOL) inopererad i
ögat. Om operationen inte lyckas helt och man avstår från att plantera in en IOL vilka
möjligheter finns då för patienten? 3 svarsalternativ
 Tyvärr kan man inte göra så mycket åt detta. Han får fortsätta att se dåligt på detta öga
 Patienten kan alltid använda en kontaktlins efter en dylik operation (RÄTT)
 Sekundär implantation av främre kammarlins eller en bakre kammarlins som sys fast (RÄTT)
 Glasögon är ett alternativ men kan ge problem pga av förstoringsfaktorn i ett dylikt glas
(RÄTT)
 Man kan göra refraktiv kirurgi i kornea för att ge patienten god syn igen
54. Elisabeth Karlsson, 38 år söker dig på vårdcentralen för symtom som du tolkar som tecken

på en glaskroppsavlossning. Vilka av nedanstående symtom är INTE ett symtom på detta
tillstånd. 4 svarsalternativ
 Fotopsier
 Mouches volantes
 Fotofobi (RÄTT)
 Rött öga (RÄTT)
 Halofenomen (RÄTT)
 Klåda (RÄTT)
55. Lisa, 3 år kommer med sin pappa till den vårdcentral där du arbetar pga. att Lisa haft
kladdiga, röda ögon sedan ett par dagar. Hon har också varit förkyld i ca en vecka. Hon är
ganska orolig i ditt undersökningsrum och har stora svårigheter att sitta stilla. Du misstänker
en bakteriell konjunktivit. Vilka av nedanstående undersökningar är adekvata att utföra på
Lisa? 3 svarsalternativ
 Ta en konjunktival odling
 Visusundersökning med HVOT-tavla (RÄTT)
 Inspektion av ögonvita och kornea (ska alltid göras vid en yttre ögonåkomma) (RÄTT)
 Palpera ögongloben genom ögonlocket för att avgöra trycket i ögat
 Fluoresceinfärgning (RÄTT)
56. Markera fovea i bilden och klicka.

57. Lisa, 3 år har en bakteriell konjunktivit som du diagnosticerat på din Vårdcentral när hon
besöker dig idag. Hon har ingen feber men har varit lite hostig och snuvig de senaste dagarna.
Vilken/vilka kan vara din behandling/ar av Lisa? 2 svarsalternativ
 Fucithalmicsalva, 1 droppe morgon och kväll i vardera ögat (RÄTT)
 Tvätta ögat och runt detta med vatten och avvakta ytterligare ett par dagar. (RÄTT)
 Isopto-Maxidex 1 drp x3 i båda ögonen
 Pilokarpin 1 drp x2 i båda ögonen
 Mixtur Kåvepenin 50 mg/ml 5 ml x2
58. Göte Andersson, 60 år, är kataraktopererad på båda ögonen för 1 år sedan och söker nu dig
nu pga att han under de senaste månaderna åter börjat se suddigare med bägge ögonen. Han
har ingen värk. Han tror att han fått igen sin katarakt och undrar om detta kan opereras igen?
I status noterar du följande: SH: 0.65 korr -0.5 sf -0.5 cyl 70 gr ; 1.0 ad stph
SV: 0.65 korr -1.0 sf -0.5 cyl 100 gr ; 1.0 ad stph;
THV 15. Ögonen är bleka bilateralt. Vilken är den troligaste diagnosen?
 Efterstarr (RÄTT)
 Kataraktnybildning
 Akut irit
 Akut glaukom
 Kroniskt öppenvinkelglaukom

59. Mille Klaberg, 22 år söker dig pga obehangskänsla i höger öga. Han höll på att bygga en
stenmur och i samband med att han hackade av en bit på en av stenarna kände han hur det
stack till i höger ögat. Han kunde dock fortsätta med sitt arbete även om han kände lite obehag
från ögat. När han slutade jobbet tittade han sig i spegeln och upptäckte detta. Vilka diagnoser
måste misstänkas? 3 svarsalternativ







Traumatisk hyphema
Traumatisk hyposvagma (RÄTT)
Traumatisk hypopion
Intraokulär främmande kropp (RÄTT)
Bulbperforation (RÄTT)

60. På din distriktsläkarmottagning har du fått ett remissvar på en 60-årig man som du
remitterade till ögonkliniken pga synnedsättning på ett öga ett par veckor tidigare. Han är
tidigare frisk. Det visar sig från remissvaret att mannen hade en central ventrombos på det
skadade ögat. Vilken/vilka senkomplikation/er till centralvenstrombosen kan denna pat råka ut
för? 2 svarsalternativ
 Näthinneavlossning
 Katarakt
 Episklerit
 Sekundärglaukom (RÄTT)
 Tryckstegring i det drabbade ögat (RÄTT)
-----------------------------------------------------21. Tentafrågor-------------------------------------------------[Hastig synnedsättning] 80-årig man kommer akut till jourmottagningen 23.30 pga svåra
smärtor från hö öga. Han mår illa och kräks i väntrummet innan han får komma in till dig. Han
berättar att han under kvällen noterat "som en gloria" runt neonskyltarna på huset mittemot
där han bor. Efter detta debuterade en värk från ögat och nu säger han att han inte ser något på
det högra ögat.
2a. Vilken är den troliga diagnosen? 1p
Akut trångvinkelglaukom.
2b. Vilka undersökningar är nu adekvata att företa på en jourmottagning? 1p
Pupillundersökning, tryckmätning (bulbpalpation), ficklampstest.
2c. Vad blir din åtgärd och behandling av denna patient? 2p
100 ml glycerollösning + 2T Diamox (250 mg) för sänka trycket. Trycksänkande droppar
(betablockare). Kontakt med ögonjour på din remissinstans och diskutera fortsatt handläggning.
Glycerollösning ej speciellt starkt indicerat då pat mår illa.
[Hastig synnedsättning] En närsynt medicinstuderande på 24 år, söker dig pga synnedsättning
på sitt högra öga sedan gårdagen. Han ser en skugga framför hö öga och har haft litet blixtar i
mörker. Han undrar om det kan vara ögonmigrän. Vid din undersökning får du fram:
SH 0.6 eget glas (-7.5), SV 1.0 eget glas (-6.5).
a. Vilken diagnos måste misstänkas med denna anamnes? (1p)
Amotio (retinal avlossning).
b. Vilken/vilka differentialdiagnoser till detta tillstånd kan tänkas? (1p)
Glaskroppsblödning, glaskroppsavlossning.
c. Vilka undersökningar bör du göra på VC? (1p)

Visus, genomfallande ljus, biomikroskopi, oftalmoskopering.
d. Vilken blir troligen behandlingen för denna patient? (1p)
Operation.
[Hastig synnedsättning] En 42-årig man söker dig pga synnedsättning på sitt högra öga sedan
gårdagen. Han beskriver sina symtom på följande sätt: ”Det känns som en omvänd rullgardin
som kommit upp nerifrån det senaste dygnet. Igår kväll märkte jag en snabb synnedsättning”.
Vid din undersökning får du fram: SH 0.2 sökande eget glas (-7.5), SV 1.0 eget glas (-6.5). [x3]
a) Vilken diagnos måste misstänkas med denna anamnes? (1p)
Amotio (retinal avlossning).
b) Vilken/vilka differentialdiagnoser till detta tillstånd kan tänkas? (1p)
Glaskroppsblödning, glaskropssavlossning (tveksamt), ischemisk optikusskada, venös hemitrombos,
arteriell embolus.
c) Vilka undersökningar bör du göra på VC? (1p)
Visus, Donders synfältsundersökning, genomfallande ljus, biomikroskopi, oftalmoskopering.
d) Vilken blir troligen behandlingen för denna patient? (1p)
Operation.
[Hastig synnedsättning] En 58-årig kvinna sökte dig för 4 dagar sedan på VC. Hon hade då
symtom som du tolkade som en glaskroppsavlossning på sitt högra öga. Eftersom du blivit
ganska duktig på att oftalmoskopera under ögonkursen gjorde du en noggrann undersökning av
hennes ögonbotten. Hon söker nu igen med samma men mer påtagliga symtom från hö öga. Hon
har dessutom noterat en skugga i synfältet temporalt i detta öga. [x2]
a) Vilken diagnos misstänker du nu? (1p)
Amotio (näthinneavlossning höger öga).
b) Du vill nu remittera och transportera patienten till ögonkliniken – hur skall detta göras? (1p)
Eftersom hon har symtom på en skugga temporalt i hö öga tyder detta på retinal avlossning nasalt i hö
öga vilket innebär att hon ska ligga på sin vä sida för att om möjligt avlossningen ska sjunka tillbaka
mot ögonväggen vilket underlättar den kommande kirurgin.
c) Vilken är prognosen för bibehållen synskärpa hos en pat med denna diagnos och vilket
oftalmologiskt fynd avgör denna prognos? (1p)
Prognosen är avhängig om makula lossnat eller ej. Om makula lossnat är prognosen avsevärt sämre.
[Hastig synnedsättning] Harry Carlsson, din pat på VC sedan flera år. Han har ett
svårkontrollerat BT och du har försökt att få honom att sluta röka länge men har fortsätter
konsumera 1 paket cigaretter/dag. Du blir uppringd sent en kväll när du är jour och han
berättar att han i samband med att han är på USA-resa drabbats av ett konstigt synfenomen
sedan samma dags morgon. Han var på utsiktsplattformen i Rockefeller center när han märkte
att synen på hans hö öga försämrats. Han säger sig inte känt något innan och har ingen värk
från ögat men upplever nu som en skugga i synfältet nedåt. Du förstår på hans beskrivning att
det han upplever ser ut som på bilden.

a) Vilka är de 2 mest troliga differentialdiagnoserna vid en synfältsförändring samt symtom av
detta slag? (1p)
Synfältsdefekt på högra ögat nedåt + anamnes = optikusinfarkt. Om tillståndet föregåtts av fotopsier
(ljusblixtar) måste man misstänka amotio.

b) Harry undersöks på plats i New York och man beslutar efter denna undersökning att han inte
skall få någon beh. Vilken av de i a) angivna diffdiagnoserna förefaller mest sannolik? (1p)
Optikusinfarkten förefaller mest sannolik då den inte skall kan behandlas.
c) Vilken är prognosen för Harrys syn om denna diagnos i b) är den sanna? (1p)
Mycket dålig. Tillståndet är stationärt.
[Hastig synnedsättning] En kraftigt myop 38-årig man berättar att han började se prickar och
blixtar, trodde att det var ögonmigrän men besvären kvarstår 2 dagar senare. Nu har synen
också blivit mycket sämre på det aktuella ögat. Han ser som en skugga uppåt i synfältet. Du
oftalmoskoperar och ser följande bild:

a. Diagnosförslag(1p)
Amotio.
b. Vad föranleder detta för åtgärd? (1p)
Akut ögonremiss för op.
[Hastig synnedsättning] Elsa Andersson, 78 år söker på din VC med symtom som förefaller vara
orsakade av ett akut trångvinkelglaukom. [x3]
a) Vilka symtom tror du att hon uppvisar? (1p)
Synnedsättning, intensiv (ofta frontal huvud)värk, halofenomen, illamående, kräkningar.
b) Vilka oftalmologiska fynd tror du att hon uppvisar? (1p)
Kornealödem (disig kornea), stasinj, stor ljusstel pupill, stenhårt öga, grund främre kammare.
[Hastig synnedsättning] 79-årig kvinna med dåligt reglerad hypertoni söker akut på distriktsläkarmottagningen pga att det svartnade för höger öga några sek under söndagsfm men synen
kom tillbaka. Idag måndag har hon haft en liknande episod med dimsyn. Hon har senaste 6
veckorna också känt sig trött, och har haft ont i skuldrorna och när hon tuggar. Även öm i
hårbotten. [x3]
5a. Ge 2 olika diagnosförslag. 1p
Central retinalartärsocklusion/emboli (CRAO), AION, PION, amaurosis fugax, ev centralvenstrombos.
5b. Vilken behandlingsbar sjukdom måste uteslutas? 1p
Temporalisarterit.
5c. Vilka blodprov ordinerar Du? (1p)
SR och CRP.
5d. Om det rör sig om den behbara sjd i fråga 5b – vilken handläggning och beh utför du nu? 2p
Högdossteroider iv, remiss till medicinklinik/reumatolog. (Vid begynnande symtom från andra ögat inleds iv
steroidbeh redan på S:t Erik för att inte fördröja i onödan. Obs att beh nästan aldrig leder till att det drabbade ögats syn förbättras, tidig
högdosbeh med steroider kan skona det andra ögat).

[Hastig synnedsättning] På din mottagning söker en 75-årig man med plötslig, ensidig och
uttalad synnedsättning på hö öga. Han anser sig frisk men har besvärats av en envis huvudvärk
av och till under de senaste veckorna. BT 160/105. SR 78. Pat inkommer till dig på VC i Sorsele
kl 23 en lördag kväll. [x3]
a) Sannolik diagnos? (1p)
Artärocklusion i hö öga (ischemisk optikusskada) troligen på basen av temporalisarterit.
b) Vilken typ av pupillreaktion kan man förvänta sig i det hö resp vä ögat om du lyser med din
ficklampa mot hö öga? (1p)

En långsam pupillkonstriktion eller ingen pupillsammandragning i bägge ögonen (amblyopisk
pupillreaktion).
c) Vilken typ av pupillreaktion kan man förvänta sig i det hö resp vä ögat om du lyser med din
ficklampa i det vä öga? (1p)
En normal pupillreaktion i bägge ögonen (snabb konstriktion av bägge pupillerna).
d) Hur handlägger du denna patient som mottagande distriktsläkare vid denna tidpunkt? (1p)
Vid misstanke på temporalisarterit ges högdossteroider (Solucortef iv). Remiss ögon/medicinjour.
[Hastig synnedsättning] Kvinna, 78 år, som har dåligt reglerad diabetes typ I och söker på VC
med plötslig synnedsättning på hö öga. Hon har laserbehandlats pga diabetesretinopati i flera
omgångar. Det aktuella började med att hon såg en del svarta prickar, som bara blev fler, sedan
kom det slöjor och sedan blev allt det mörkt framför hö öga.
7a. Vilken är den troliga orsaken till synnedsättningen? 1p
Glaskroppsblödning, (ev näthinneavlossning, ev vaskulär lesion).
7b. Du har ögonkursen i färskt minne och tar fram oftalmoskopet men har svårt att se papillen
pga skyiga grumlingar framför. Vad gör du nu? 1p [x2]
Akut remiss till ögonklinik för UL-undersökning – frågeställning: Näthinneavlossning?
[Hastig synnedsättning] En 28-årig bilmekaniker söker dig på din jourmottagning en lördagskväll med smärtor och synnedsättning på sitt hö öga. Han säger att han inte har råkat ut för
något trauma utan besvären har kommit successivt de senaste dagarna. Du drar dig till minnes
att det är ett par 3 diffdiagnoser som du bör överväga vid en dylik anamnes. Nämn minst 3 av
dessa och ange vilken/vilka tester som kan avgöra om just den diagnosen föreligger. (3p)
 Akut irit: Pupilltest (liten pupill), tryckpalpation (ej hårt öga).
 Akut glaukom: Pupilltest (stor ljusstel pupill), tryckpalpation (hårt öga).
 Keratit: Fluoresceinfärgning.
 Främmande kropp: Fluoresceinfärgning
[Hastig synnedsättning] Du undersöker en pat med misstänkt hö-sidig optikusneurit på din
mottagning och använder testet ”swinging flashlight”. Detta test innebär att man omväxlande
lyser på hö och vä öga för att se pupillreaktionerna. Du gör detta ett par gånger och noterar då
följande. Vilket/vilka av följande påståenden kan vara sant/sanna om diagnosen är korrekt. [x2]
Kliniskt fynd: När du flyttar lampan från det vänstra till det högra ögat:
 Kontraheras högra pupillen, men vänstra förblir orörlig.
 Sker ingen reaktion i högra pupillen, men vänstra drar ihop sig.
 Kontraheras bägge pupillerna snabbt och symmetriskt.
 Förblir bägge pupillerna orörliga.
 Dilateras bägge pupillerna.
Det sista alternativet, att bägge pupillerna dilateras när man flyttar lampan mot det högra (sjuka) ögat.
[Hastig synnedsättning] Fru Karlsson, 72 år har drabbats av en stroke som skadade hennes vä
temporallob. Hon har nu vissa problem och störs av en skugga i synfältet som du misstänker är
en synfältsdefekt.
a) Beskriv (rita gärna) hur hennes synfältsdefekt skulle kunna tänkas se ut vid dylik skada. (1p)
Synfältsdefekterna (= skotomen) vid en temporallobsskada är av typen homonym övre kvadrantanopsi.
I fru Karlssons fall skulle denna defekt ligga i det högra synfältet.
b) Vad kallas en dylik synfältsdefekt? (1p)
Högersidig homonym kvadrantanopsi.
[Hastig synnedsättning] Fru Karlsson, 72 år har drabbats av en stroke som skadade hennes hö
temporallob. Hon har nu vissa problem och störs av en skugga i synfältet som du misstänker är
en synfältsdefekt. Beskriv gärna med en ritad bild hur hennes synfältsdefekt skulle kunna
tänkas se ut och ange också vad en dylik synfältsdefekt kallas.

Synfältsdefekterna vid en temporallobsskada är av typen homonym övre kvadrantanopsi och i fru
Karlssons fall skulle denna defekt ligga i det vänstra synfältet.

[Hastig synnedsättning] Fotbollskille 15 år gammal har klagat över huvudvärk och flera gånger
sökt barnakuten pga detta. Även kräkts enstaka morgnar. Har bedömts som migrän. Han ser
också litet sämre och sitter närmare TV:n och sitter ofta och kisar. Han remitteras av barnläk
till ögonläk. I status finner du som vikarierande ögonläk: Visus Hö 0.1 ok 1.0 ( -1), Vä 0.3 ok, 1.0
(-0.75). Du oftalmoskoperar och ser nedanstående ögonbottenbild.

a. Diagnos (1p)
Staspapill.
b. Åtgärd (1p)
Akutsremiss barnklinik för MR för utesluta ökat intrakraniellt tryck/tumör.
[Hastig synnedsättning] Lisa, 25 år kommer till din distriktsmottagning pga ett par veckors
anamnes på huvudvärk mest uttalad på morgonen. Du oftalmoskoperar (direkt oftalmoskopi)
och ser detta [BILD SAKNAS].
a) Vilket öga är det du oftalmoskoperar? (1p)
I bildens vä kant ses makula och man ser de 2 kärlbågarna som omramar makularegionen. Eftersom
detta är direkt oftalmoskopi så är bilden rättvänd och det är hö öga du undersöker.
b) Lisa har visus SHV 1.0 med egna glasögon. Vilken är den troliga diagnosen med detta
utseende?
Staspapill, frånvaron av synnedsättning stärker denna diagnos.
c) Vilka övriga synsymtom kan man förvänta att Lisa har? (1p)
Vid staspapill är synsymtom ovanliga – ibland uppvisas obskurationer (tillfälliga synförändringar när
man ändrar kroppsposition pga försämrad förmåga till intrakraniell tryckreglering pga staspapill och
ökat intrakraniellt tryck).
[Hastig synnedsättning] En 40-årig kvinna med MS kommer för kontroll av sin diabetes mellitus
på din vårdcentral. Hon har haft sin MS sedan hon var 20 år och du vet att hon haft flera skov.
Du vet också att hon har en synnedsättning på det ena ögat.

a) Vilken är den troliga orsaken till hennes synnedsättning som har en relation till MS? (1p)
Genomgången optikusneurit.
b) Vilken diagnos kan det öga du oftalmoskoperar på denna bild sägas ha?(1p)
Bilden visar optikusatrofi som är vanligt efter en/flera optikusneuriter.
[Långsam synnedsättning] Bilden visar det oftalmoskopiska (direkt oftalmoskopi) utseendet hos
en 82-årig pat med synnedsättning. Han vet ej själv orsaken till synnedsättningen men den har
funnits där i många år. Han har eg inga stora besvär då han ser bra med det andra ögat. [x2]

a) Vilket öga är det som oftalmoskoperas? (1p)
Vänster öga.
b) Vilken är diagnosen? (1p)
Optikusatrofi (papillatrofi).
c) Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom tillståndet? 1p)
Optikussjd (optikusinfarkt, optikusneurit, glaukom, asymmetrisk staspapill).
[Långsam synnedsättning] 75-årig gentleman besöker dig och klagar över försämrad syn på sitt
ena öga. Du oftalmoskoperar honom (direkt oftalmoskopi) och ser detta utseende i ögonbotten.

a) Vilket öga är det du oftalmoskoperar? (1p)
Hö öga eftersom bilden vid direkt oftalmoskopi blir rättvänd och man ser hur kärlbågarna strålar ut åt
vä på bilden och kommer att passera ovan och nedan makularegionen. Här syns också den tydliga
nasaleringen av kärlen på papillkanten pga den exkaverade papillen.
b) Vilken diagnos är trolig med detta utseende?(1p)
Kroniskt öppenvinkelglaukom.
c) Vilka undersökningar blir aktuella när pat undersöks på ögonmottagningen? (1p)
Synfältsundersökning (perimetri), tryckkontroll.
[Långsam synnedsättning] Gustav Andersson, 73 år, berättar att han nyligen har fått
diagnosen ”grön starr” och börjat medicinera med droppar. Han kommer på kontroll till VC
pga tung andning och litet pip vid utandningen. Med sig har han sina ögondroppar.

a. Vilken sorts ögondroppar är du orolig för att kan ha orsakat hans astmatiska besvär? (1p)
Betablockerare.
b. Gustav frågar dig hur ögondropparna egentligen hjälper mot den ”gröna starren”. Du
har ögonkursen i färskt minne och kan kortfattat beskriva minst 2 olika verkningmekanismer
för glaukommedicinering. (1p)
Ökar avflödet av kammarvatten. Minskar kammarvattenproduktionen.
[Långsam synnedsättning] En 25-årig man har fått höra att han har keratokonus. [x2]
a) Vad innebär sjukdomen keratokonus? (1p)
Att korneas centrala delar långsamt förändras (blir toppiga, kan grumlas) så att brytkraften ändras.
b) Vilket är vanligen det första oftalmologiska fyndet vid keratokonus? (1p)
En ökande och oregelbunden astigmatism.
c) Vilket är vanligen det första symtomet på en keratokonus? (1p)
Synnedsättning.
d) Vilka behandlingsmöjligheter finns vid detta tillstånd? (1p)
Glasögon, hårda kontaktlinser, kornealtransplantation.
[Långsam synnedsättning] En 80-årig pat, blind på vä öga efter en artärocklusion för många år
sedan genomgår en kataraktop men under op lyckas man av tekniska skäl inte lägga in en
intraokulär lins utan lämnar ögat utan lins när man sluter det.
a) Vad kallas tillståndet med ett öga som saknar lins? (1p)
Afaki.
b) Vilket ungefärligt refraktionsfel uppkommer hos denna pat som efter op saknar en lins? Vi
förutsätter att man efter op skall korrigera det uppkomna refraktionsfelet med glasögon. (1p)
Ca +12D
c) Hur kan man tänkas att korrigera det uppkomna refraktionsfelet om man inte använder en
glasögonlins? (1p)
Kontaktlins, sekundärimplantation av intraokulärlins senare.
[Långsam synnedsättning] Du arbetar som underläk på en BB-avdelning när du en dag ska
skriva ut lilla Emil, 3 dagar gammal. I samband med utskrivningssamtalet säger mamman att
det finns katarakt i släkten och att Emils morfar var nästan blind på ett öga sedan födseln pga
detta. Nu undrar mamman naturligtvis om du kan undersöka Emil med avseende på detta innan
de går hem. [x3]
a) Vilken undersökning genomför du nu? (1p)
Genomfallande ljus för att se ev linsgrumlingar. Se om du kan se en röd reflex från ögonbotten.
b) Vad blir ditt fynd om Emil har katarakt? (1p)
Ingen röd reflex ses.
c) Vad blir din åtgärd om Emil har katarakt? (1p)
Omedelbar kontakt med ögonkliniken för bedömning och ev op.
[Långsam synnedsättning] Göte Andersson, 60 år, är kataraktop på båda ögonen för 1 år sedan
och söker nu dig nu pga att han under de senaste månaderna åter börjat se suddigare med hö
öga. Han tror att han fått igen sin katarakt och undrar om detta kan opereras igen? I status
noterar du följande: SH: 0.7(-0.5 med -0.5 i 70 gr); 1.0 ad stph. SV: 1.0( -1.0 med -0.5 i 100 gr).
THV 15.
a) Troligaste diagnos? (1p)
Efterstarr (grumling i kapseln som lämnas kvar vid kataraktextraktionen för att stödja intraokulära
linsen).
b) Vilken behandling tror du pat får? (1p)
YAG-laser-kapsulotomi (man skjuter på den bakre kapseln så att ett hål uppstår och synen förbättras).
[Långsam synnedsättning] Göte Andersson, 60 år, tror att han drabbats av katarakt (gråstarr)
och konsulterar dig. [x2]

a) Vilka symtom bör du fråga efter som tecken på att denna diagnos skulle vara aktuell? (1p)
Synnedsättning, bländningsbesvär, dubbelseende, bättre syn på nära håll.
b) Om herr Andersson op för en katarakt kommer han troligen att få en intraokulärlins (IOL).
Denna IOL är en lins som inte kan ändra form när den är inne i ögat vilket gör att herr
Andersson efter op inte kan ackommodera. Hur kan man lösa detta problem? (1p)
Multifokal IOL eller läsglasögon.
[Långsam synnedsättning] En 50-årig man med invalidiserande astma bronkiale klagar på att
synskärpan försämrats och han blivit så känslig för starkt solljus.
a) Vilken ögonsjukdom misstänker du? (1p)
Katarakt.
b) Vilken är den troliga bakomliggande orsaken till mannens sjukdom? (1p)
Med invalidiserande astma är det troligt att han haft kortisonmedicinering under lång tid. Kortison är
en välkänd orsak till katarakt.
c) Var är förändringarna sannolikt lokaliserade? (1p)
Typisk kortisonkatarakt är lokaliserad till den bakre delen av linsen (bakre subkapsulär katarakt).
[Långsam synnedsättning] Elsa Johansson, 78 år söker på din VC med symtom på en långsamt
progredierande synnedsättning (sedan 6 mån) i ett öga. Visus är nu 0.1 med egna avståndsglas.
Vilka 3 enkla undersökningar vill du föreslå i 1:ahand och med vilken
diffdiagnostisk frågeställning för var och en av dem?
 Intraokulärt tryck: Glaukom?
 Genomfallande ljus: Katarakt?
 Oftalmoskopi: Senil makuladegeneration?
[Långsam synnedsättning] En 18-årig man som stamcellstransplanterats pga leukemi vid 15 års
ålder och före transplantationen fått helkroppsbestrålning. Han har tidigare stått på
immunosuppressiv beh med lågdossteroider. Nu övningskör han och märker att han lätt blir
bländad av mötande bilar. I status synskärpa: Höger och vänster öga 0.9 stenopeiskt hål 1.0 ok.
Du undersöker i genomfallande ljus och ser nedanstående bild.

a. Diagnos (1p)
Katarakt.
b. Trolig orsak (1p)
Strålning, steroider.
[Långsam synnedsättning] Du blir tillfrågad angående ett glasögonproblem hos pappan till en
god vän som är 55 år. Han säger sig inte ha några glasögon för avstånd utan det är vid läsning
han har problem. Han behöver råd om vilka glasögon han skall köpa när han nu står på
apoteket.
1a. Vad kallas det tillstånd där ögats lins har förlorat sin ackommodationsförmåga så man inte
längre ser bra på nära håll? 1p
Presbyopi.
1b.Vilken styrka tycker du han skall köpa? Motivera kortfattat ditt svar hur du resonerat. 1p
+2.00D. (+1.50 till +2.50 kan godkännas).

[Långsam synnedsättning] Curt 45 år är IT-konsult, tidigare frisk och har aldrig haft glasögon.
Nu börjar han få spänningshuvudvärk ffa när han suttit en längre tid framför datorn. Det är
också svårt att växla mellan att läsa tidningen och titta på TV. Han misstänker själv att han
måste skaffa läsglasögon. [x2]
1a. Vad kallas detta tillstånd och vad är orsaken bakom? 1p
Presbyopi. Linsens ackomodationskraft nedsätts med stigande ålder
1b. Curts chef, 65 år som har glasögon sedan tonåren kan däremot ta av sig glasögonen för att
och se och läsa på nära håll. Vilken typ av refraktionsfel har chefen troligen? 1p
Myopi 2-3D.
[Långsam synnedsättning] Du träffar fru Alma Hansson, 92 år när du går rond på det
äldreboende som hör till ditt distrikt. Personalen på äldreboendet berättar att fru Hansson har
de mest fantastiska ögon då hon aldrig ägt ett par glasögon och läser tidningen varje morgon
utan problem. [x3]
a) Hur är detta möjligt att man vid 92 års ålder ser bra på nära håll helt utan glasögon? (1p)
Fru Hansson är antagligen närsynt ca 3-4 D på minst ett öga. Frågan innehåller ju inget om hur hon ser
på långt håll och det troliga är väl kanske att hon inte ser så bra om hon inte är anisometrop med ett
emmetropt andra öga.
b) Vad kallas tillståndet som normalt uppträder med en försämrad syn på nära håll med
stigande ålder? (1p)
Presbyopi.
c) Fru Hansson man, Herbert, på samma äldreboende har heller aldrig haft några glasögon för
avstånd. Han opererades för katarakt för ett par månader sedan men man lyckades inte stoppa
in en intraokulärlins vid op. Vilken/vilka möjligheter har man då att korrigera synen på herr
Hansson. Han ser mycket dåligt på sitt andra öga (det icke-opererade) sedan en propp där för
många år sedan. (1p)
Man kan korrigera med starrglas (plusglas med styrkan +10-11D eller en kontaktlins).
[Långsam synnedsättning] Kalle Eriksson är emmetrop. Hans optiker säger att han drabbats av
presbyopi.
a) Vilken ålder tror du att Kalle har? (1p) [x2]
Med en refraktion som ligger nära emmetropi innebär det att han bör märka sin presbyopi vid ca 45 års
ålder. (Intervallet 40-50 år ger full poäng).
b) Vilka besvär tror du att Kalle har? (1p)
Kalle har antagligen svårt att se skarpt på nära håll och läsa.
c) Vilken behandling kommer Kalle att få tror du? (1p) [x2]
Med presbyopi vid 45åå och en emmetropi i botten bör beh bli läsglas med styrkan +1.0D. (Intervallet
1.0-1.5 D ger full pong).
[Långsam synnedsättning] Kalle Erikssons optiker säger att Kalle drabbats av presbyopi. Kalle
som är 48 år har i sin hand ett optikerrecept där hans refraktion står angiven. Det står:
Hö: +3.25 – 0.75/90; Vä: + 3.00 – 0.50/105.
a) Vilken styrka på glas för läsning tycker du skulle vara lämpligt för Kalle? (1p)
Kalle borde ha ett tillägg på 1.0-1.5 D till sin refraktion: Hö: +4.25 – 0.75/90; Vä: +4.00 – 0.50/105.
(Svar med tillägg mellan 1-2 D accepteras för full poäng).
b) Om Kalle istället hade varit närsynt med följande refraktion (Hö: -1.25 – 0.75/90; Vä: -1.50 –
0.50/105), vad hade hans lämpliga styrka för läsning varit då? (1p)
Samma tillägg som i fråga a): Hö: -0.25 – 0.75/90; Vä: -0.50 – 0.50/105.
[Långsam synnedsättning] Kalle 48 år är IT-konsult, tidigare frisk och har aldrig haft glasögon.
Nu börjar han bli litet överviktig och har börjat få spänningshuvudvärk i pannan av och till.
Han har också börjat se sämre. Det flimrar på skärmen, han måste blunda ibland och han har
svårt att läsa det finstilta i tidningen speciellt i dålig belysning för att ”armarna inte räcker till”.
Någon ögonläkartid verkar vara svår att få närmaste månaden.

a. Trolig diagnos (1p)
Presbyopi.
b. Rekommendation i första hand att uppsöka (1p)
Optiker.
c. Trolig åtgärd (1p)
Läsglas ca +1.0-1.5.
[Långsam synnedsättning] En 78-årig man kommer till din husläkarmottagning för en allmän
kontroll. Han har DM typ I och hypertoni men säger sig må bra. När du undersöker honom
passar du på att oftalmoskopera honom och ser då detta med indirekt oftalmoskopi.

a) Vilket öga är det du oftalmoskoperar på denna bild? (1p)
Vänster öga, bilden vid indirekt oftalmoskopi är omvänd och har låg förstoring.
b) Vilken diagnos är troligast för denna patient? (1p)
Diabetesretinopati.
c) Vad visar pilen c på bilden? (1p)
Blödning.
d) Vad visar pilen d på bilden? (1p)
Mjukt exsudat.
e) Vad visar pilen e på bilden? (1p)
Hårt exsudat.
[Långsam synnedsättning] Kalle Karlsson, 72 år har haft typ 1 diabetes sedan han var 35 år.
Han har klarats sig förvånansvärt bra under åren trots att han slarvat en del med både diet och
insulin. Han säger sig dock se sämre vid sitt senaste besök hos dig och du misstänker att han har
fått diabetesretinopati. Vilka oftalmologiska fynd kanske du hittar om du oftalmoskoperar
honom? (1p)
Vidgade vener, mikroaneurysm, intraretinala blödningar, mjuka och hårda exsudat.
[Barn] Lisa, 9 månader har börjat skela med hö öga. Hon kommer med sin mamma till din
distriktsmottagning och mamman har naturligtvis frågor om skelning. Vad svarar du på detta:
5a. Vilka orsaker finns det till skelning? 1p [x2]
Genetiska faktorer, mekaniska faktorer, neurologiska faktorer, systemsjd, ögonsjd, abnorma synbanor,
refraktionsfel, ackommodtionsrubbningar.
5b. Mamman säger att Lisa blivit ordinerad en lapp för ena ögat men hon kommer inte ihåg
vilket öga som hon skulle sätta lappen på? Vad svarar du? 1p [x2]
Lappen skall sitta på det icke-skelande ögat för att Lisa skall träna det skelande ögat så att det inte
drabbas av amblyopi.
5c. Mamman säger att hon hört talas om att skelningen inte blir bättre av att Lisa använder
lappen så hon ifrågasätter hela behandlingen. Vad svarar du henne? 1p
Lappen förbättrar inte skelningen men minskar risken för amblyopi på det skelande ögat.
[Barn] Bilden [BILD SAKNAS] visar Jacob, 4 månader som kommer akut till den
barnavårdscentral där du jobbar. Mamman har ringt och fått en snar tid då Jacob sedan ett par
dagar ses skela mer och mer. Mamman är orolig att ögat skall ”fastna”.
a) Vilken är diagnosen? (1p)
Högersidig esotropi.

b) Vilken blir den troliga behandlingen för Jacob?(1p)
Vid skelning är lappbeh (ocklusionsbeh) den vanligaste terapin. Lappen skall sättas på det öga som
inte skelar (för att träna det skelande öga så att inte amblyopi uppkommer).
[Barn] Kerstin Hansson, 62 år har rensat trädgården inför hösten. Hon böjde sig ned för att ta
upp löv som hon krattat ihop och råkade då böja sig rakt ned mot en hallonbuske som petade
henne i vä öga. Hon är amblyop på sitt hö öga sedan barndomen. När du undersöker henne
noterar du att hon har en stor epiteldefekt centralt på vänster kornea. [x2]
a) Vad innebär termen ”amblyop”? (1p)
De synnedsättningar som ej har sin orsak i en organisk skada i ögat utan beror på en bristande
synträning under barndomen.
b) Vilka orsaker kan finnas till att amblyopi uppkommer i barndomen? (1p)
Anisometropi, skelning, nystagmus, korneal grumling, kongenital katarakt (brytningsfel).
c) Hur utesluter du att hon inte har perforerat ögat vid traumat? (1p)
Seidels test. Innebär att man tittar på fluoresceinfärgning i tårfilmen som vid en perforation får en
negativ kontrast av det kammarvatten som rinner ut genom perforationen.
[Barn] Alicia, 4 år kommer med sin mamma till BVC för sin 4-årskontroll. Vid syntest
framkommer följande: SH 0.4 ok, SV 0.8 ok, Vid undersökning av den besökande ortoptisten
framkommer att Alicia har: Covertest; ingen inställningsrörelse, normala ögonbottnar. Hon
visar sig ha följande refraktion: Höger: +2.5 – 2.0 cyl/ 90gr, Vänster: +1.5 – 0.25 cyl/85gr. [x2]
a) Vilken blir nu den troliga åtgärden? (1p)
Alicia får glasögon att bäras ständigt för att träna upp det högra ögat. Om detta inte fungerar och visus
på hö öga går upp skall man addera ocklusionsbeh av vä öga för att ännu mer träna hö.
b) Vad kallas Alicias diagnos på det högra ögat? (1p)
(Refraktiv) amblyopi som beror på att hon har olika refraktionsfel i hö och vä öga och därför väljer att
titta med vä öga då hon ser bäst med det. Hon väljer bort (supprimerar) hö öga och amblyopi inträder.
Så länge Alicia är ung (<8-10år) går amblyopin att träna bort enl svaret på fråga a) men efter denna
plastiska period går det ej utan synnedsättningen blir bestående.
[Barn] Pelle, 4 år kommer med sin mamma till BVC för sin 4-årskontroll. Vid syntest
framkommer följande: SH 0.8 ok, SV 0.8 ok, Covertest ingen inställningsrörelse, Langs test
positiv. Vilken blir din åtgärd? (1p)
Ingen åtgärd. Pelle har normal synfunktion inkl synskärpa. Visus 0.8 är normalt vid 4-årskontrollen.
[Barn] Darin, 8 månader kommer med sin mamma och pappa till din BVC. Mamma och pappa
har noterat att Darin skelar av och till de senaste veckorna och nu tycker de att han skelar
nästan jämt. När du undersöker honom gör du ett covertest och finner då att när du gör
covertest på det högra ögat ser du en liten inställningsrörelse av detta öga inifrån och ut. När du
gör covertest på det vänstra ögat ser du ingen rörelse av något öga. [x2]
a) Vad kallas denna typ av skelning? (1p)
Esotropi. Eftersom du ser skelningen när du gör covertest är skelningen manifest (tropi). Eftersom
inställningsrörelsen är inifrån och ut blir det alltså en inåtskelning (esoskelning).
b) Vilket öga är det skelande? (1p)
Höger öga skelar eftersom det gör inställningsrörelsen vid covertestet.
[Barn] Du vikarierar som distriktsläkare i Flemingsberg och har BVC-mottagning två
förmiddagar i veckan. Där får du träffa en 10v gammal baby vars mamma är orolig för att
barnet verkar blint.
a. Vilka allmänna anamnestiska frågor ställer du? (1p)
Hereditet, graviditet, förlossning, allmän psykomotorisk utveckling.
b. Vilka 3 enkla kliniska undersökningar väljer du att göra som gör att du kan skriva en bra
remiss till närmaste ögonklinik? (2p)

Försök till synprövning på babyn – fixerar lampa/ansikte? Följer? Genomfallande ljus – klara medier?
Pupillreaktioner, ev nystagmus, ev inskränkt ögonrörlighet/skelning, ev försök till
ögonbottenbedömning.
[Diplopi] En 78-årig man söker dig akut på din jourmottagning pga ett hängande ögonlock på
hö sida sedan han vaknade i morse. Han kan inte få upp ögonlocket med egen kraft utan att
lyfta det manuellt med fingret. När du gör det ser du att ögat står i abduktion. Du misstänker en
ögonmuskelpares.

a) Vilket ögonmuskelnerv är det troligen som skadats? (1p)
N okulomotorius (nIII).
b) Vilken/vilka muskler innerverar denna nerv? Ange vilka av musklerna som syns på bilden
samt deras namn. (1p)
Musklerna b), d) och e) innerveras av n oculomotorius. b) M rectus sup, d) m rectus med, e) m levator
palpebrae.
c) Vilken viktig undersökning måste man göra på en patient med denna skada? (1p)
Pupillundersökning. Vid okulomotoriuspares kan man ha mydriasis som tecken på aneurysm som
orsak till paresen.
[Diplopi] Bilden visar Kalle Johansson, 26 år som söker dig pga diplopi sedan han vaknade
samma morgon. Han är mycket besvärad av tillståndet och klarar inte av att sköta sitt jobb som
chaufför varför han söker dig idag. Han har själv noterat att diplopin försvinner om han håller
för det ena ögat.

a) Vilken är diagnosen? (1p)
Abducenspares.
b) Kalle har noterat att hans diplopi försvinner om han håller för det ena ögat. Det är stressigt
på jobbet och hans chef vill inte gärna att han sjukskrivs. Eftersom hans diplopi försvinner när
han håller för ena ögat har han erbjudit sig att jobba med ett öga förtäckt då han mår bra i
övrigt. Kortfattad kommentar till detta önskas. (1p)
Han får inte köra bil med ett öga förtäckt och ej heller med diplopi varför han måste sjukskrivas tills
vidare.
c) Vad kan vara orsaken till ett dylikt tillstånd? Nämn 3 olika etiologier till detta. (1p)
Mikroangiopati såsom vid diabetes mellitus eller arterioskleros, trauma inkl intrakraniell tryckstegring,
Borreliainf, tumörkompression, aneurysm, jättecellsarterit, multipel skleros.
[Diplopi] Fru Andersson, 74 år som du sköter på din VC pga hennes typ I-diabetes kommer till
dig en dag och uppger att hon ser dubbelt. Hon noterade detta på morgonen när hon vaknade
och tillståndet har sedan dessa varit stationärt. Hon har ingen värk från ögonen men tycker att
hon känner sig mycket ostadig pga dubbelseendet. Du kommer ihåg att man kan komma fram
till en diagnos genom att prova med färgade glas framför ögonen när pat har dubbelseende. Du

sätter alltså ett rött glas framför det högra ögat och ber fru Andersson titta mot din ficklampa.
Hon säger då att hon ser en röd lampa och en vit lampa som ligger bredvid varandra. När du för
lampan åt höger (sett från pat) blir avståndet större mellan den röda och den vita lampan och
den röda lampan ses mest perifert. När du istället för lampan åt vänster kryper lamporna ihop
till en. När du för lampan uppåt och nedåt är lampornas läge lika som när hon tittar rakt fram.
a) Vilken diagnos är mest sannolik i detta fall (1p)
Abducenspares.
b) Vilket öga är drabbat? (1p)
Höger.
c) Fru Andersson har kommit på ett sätt att undvika dubbelseendet genom att vrida på huvudet.
Hur skall hon vrida för att hon inte skall se dubbelt? (1p)
För att undvika diplopin skall hon vrida huvudet åt höger för att blicken skall vridas åt vänster.
d) Vilken är den troliga orsaken till den skada hon har drabbats av? (1p)
Mikroangiopati pga hennes diabetes.
e) Vilken är prognosen vad avser hennes diplopi? (1p)
God. Vid en mikroangiopati är restitutionsfrekvensen nära 100%.
[Diplopi] Anna Karlsson, 78 år har diabetes typ II sedan 20 år och du har behandlat henne
sedan ett par år på den VC där du arbetar. En morgon på din öppna mottagning kommer fru
Karlsson och visar upp sitt hö-sidiga hängande ögonlock. Ögonlocket är helt stängt men du kan
utan problem öppna det manuellt varvid fru Karlsson säger ”Oj det blir dubbelt”. Du noterar
då att fru Karlssons högra öga står riktat lite utåt. [x4]
6a. Vilken är den troliga diagnosen? 1p
Okulomotoriuspares.
6b. Vilken undersökning är viktig att göra i detta läge? 1p
Pupillundersökning. Vid okomplicerad okulomotoriuspares har pat en normalstor pupill som reagerar
adekvat på ljus. Om pat har anisokori (olikstora pupiller) med ipsilateral mydriasis finns stor risk för
att paresen har orsakats av ett aneurysm.
6c. Vilken/vilka orsak/-er kan finnas till detta tillstånd? 1p
Diabetes med mikroangiopati. Andra orsaker kan vara aneurysm, trauma, Borreliainf, hjärnstamstumör.
6d. Vilken muskel ansvarar för att lyfta ögonlocket? 1p
M levator palpebrae sup.
6e. Vilken är den oftalmologiska termen för ett hängande ögonlock? 1p
Ptos.
[Rött öga] 5-årig flicka med knöl på övre ögonlocket i 7-8 mån. Den började som en ömmande
och rodnad resistens, fluktuerar litet i storlek men försvinner aldrig helt. Flickan synprövas på
BVC vid 5½ års ålder och man finner nedsatt syn på vä öga. Synen: Hö 1.0 Vä 0.65 HVOT-tavla.
Mor orolig för att det är något elakartat.

a. Diagnosförslag (1p)
Chalzion (hordeolum).
b. Vilken är den troliga orsaken till synnedsättningen? (1p)
Astigmatism eller ptos (ev amblyopi pga astigmatism/ptos).
c. Vad gör Du som distriktsläkare ansvarig för BVC? (1p)
Ögonremiss för op.

[Rött öga] Du träffar Jeppe Gustafsson, 23 år på din öppna mottagning på VC. Han tror sig ha
fått cancer i ögonlocket då han sedan 1v kan känna en distinkt knöl i undre ögonlocket. Han är
extremt orolig för denna knöl och vill att du tar bort den omedelbart. Du kan palpera en ca 4
mm stor tumor i det undre locket som ömmar intensivt när du palperar den och när du
everterar den undre locket ser du att konjunktivan är rodnad över det ömmande området. Du
noterar även att Jeppe har en del krustor i cilierna.
a) Vilken är den troliga diagnosen? (1p)
Hordeulum.
b) Vilken blir din handläggning nu? (1p)
Varma kompresser över ögonlocket i 15 min och ev lite massage över förändringen efteråt för att
försöka tömma den. Om hordeolat går in i ett kroniskt oömt stadium kallas det chalazion och beh
kirurgiskt med excision i lokalanestesi (ögonremiss). Man kan rycka en cilie med en pincett över
svullnaden (lättast i biomikroskopet) och se om något tömmer sig.
[Rött öga] Pelle, 13 år, söker dig tillsammans med sin pappa pga intensiv klåda och rodnad i
ögonen sedan 2v. Han säger sig se lika bra som vanligt och detta kan du verifiera vid din
undersökning. Pelle är mkt ljuskänslig när du undersöker honom och pappan säger att han
varit det senaste 3 dagarna. När du biomikroskoperar ser du i hö öga en liten central färgbarhet
med fluoresceinfärg. Vid evertering av ögonlocken ser du kullerstensmönster i bindehinnan. [x3]
3a. Vilken är den troliga diagnosen med denna anamnes och fynd? 1p
Vernal (kerato)konjunktivit är vanlig hos pojkar i prepubertal ålder. Kännetecknas av intensiv klåda.
Vid svårare fall förekommer ibland korneaskada. Därav den intensiva ljuskänsligheten.
3b. Vilken blir din troliga åtgärd nu? 1p
Remiss till ögon då vernal konjunktivit med korneaengagemang beh med lokal kortisonterapi.
[Rött öga] Linus 11 år söker på VC pga klåda i ögonen och ljuskänslighet sedan några veckor.
Vanliga allergidroppar har ej hjälpt nämnvärt. Linus är märkbart besvärad av ljuset, han sitter
och kisar men ser bra på syntavlan, 1.0 hö och vä öga. Han hade liknande besvär förra året som
avklingade utan beh. När du everterar hans ögonlock ser du en påtagligt knottrig slemhinna på
insidan av ögonlocken. Du fluoresceinfärgar och ser en mängd punktata färgbarheter på
korneas yta.
2a. Vad kallas detta tillstånd och vad är orsaken bakom? 1p
Vernal (kerato)konjunktivit.
2b. Vilken/vilka blir din/a åtgärd/er nu? 1p
Remiss till ögonklinik för allergidroppar och ev lokal steroidbeh.
[Rött öga] Pelle, 4 år kommer med sin pappa till den VC där du arbetar pga att Pelle haft
kladdiga, röda ögon sedan ett par dagar. Han har också varit förkyld i ca 1v. Du misstänker
bakteriell konjunktivit men blir osäker. [x3]
a) Vilka undersökningar är lämpliga att genomföra på Pelle på din vårdcentral? (2p)
(Visus), yttre inspektion, fluoresceinfärga, evertera, leta ljusväg, palpera preaurikulära lymfkörtlar.
b) Dina fynd vid undersökningen styrker din misstanke om att det är en bakteriell konjunktivit
som Pelle har. Vilken behandling ger du nu? (1p)
Ögonsalva Fucithalmic alt Chloromycetindroppar, och tvättråd.
[Rött öga] Pelle 19 år, kommer till den VC där du arbetar pga att han haft kladdiga, röda ögon
sedan ett par dagar. Han har också varit förkyld i ca 1v. Du misstänker bakteriell konjunktivit
men blir lite osäker.
4a. Vilka undersökningar är lämpliga att genomföra på Pelle på din vårdcentral? 2p
Ev visus, evertera ögonlock (uteslut främmande kropp), färga (uteslut korneaeng).
4b. Dina fynd vid undersökningen styrker din misstanke om att det är en bakteriell konjunktivit
som Pelle har. Vilken beh ger du nu? Skriv ev drog med lämplig dosering. 1p
Fucithalmic x2 eller Chloromycetindroppar x5.
4c. Om Pelle vid din undersökning skulle ha en intensiv fotofobi, stickande smärta från ögat och
dessutom varit lite febrig och känt sig hängig – vilken diagnos skulle ha varit mest sannolik? 1p

Bakteriell keratit.
4d. Vid undersökningen ser dock kornea blank och speglande ut. Vilken/vilka diffdiagnoser kan
tänkas till detta fall? 1p
Irit.
[Rött öga] Fru Andersson, 74 år söker dig pga konjunktivitsymtom. När du undersöker henne i
biomikroskopet på din mottagning noterar du att hon har ett antal ”prickar” i kornea som tar
färg med fluorescein. Det troliga är att hon drabbats av en epidemisk keratokonjunktivit.
a) Vilken mikroorganism är vanligen orsaken till detta tillstånd (1p)
Adenovirus.
b) Vilken blir den troliga behandlingen? (1p)
Finns ingen verksam beh vid detta tillstånd. Ev kan kortisondroppar användas för att lindra symtomen.
c) Hur är det med smittrisken för fru Andersson? Hon vistas på ett äldreboende med mycket
umgänge med andra. (1p)
Tillståndet är mkt smittsamt och hon ska unvika direktkontakt med andra under tiden hon har besvär.
[Rött öga] En 45-årig kvinna söker dig pga av ett rött vänsteröga sedan ett par dagar. Hon
behandlade sig själv med en gammal tub Chloromycetin som hon hade i badrumsskåpet men
besvären blev inte mindre utan snarare ökad de senaste 2 dygnen varför hon söker dig. Du
misstänker att kvinnan har en irit i sitt vänstra öga.
4a. Vilka oftalmologiska fynd bör styrka din preliminära diagnos? 1p
Perikorneal (ciliär) injektion, mios, ljusväg, precipitat, bakre synekier.
4b. Vilken behandling vill du starta om diagnosen är riktig? 1p
Mydriatikum, atropin plus lokala steroider.
[Rött öga] En 28-årig man söker dig för besvär från hö öga sedan 2 dagar. De anamnestiska
uppgifter han lämnar gör att du misstänker att han har en irit.
a) Vilka enkla undersökningar (och deras utfall om diagnosen är irit) kan du göra på VC som
styrker din misstänkta diagnos? Vi förutsätter att den VC där du befinner dig inte har ett
biomikroskop. (1p)
Visusundersökning (vanligen nedsatt), pupillstorlek och reaktion för ljus (vanligen miotisk och trögt
reagerande på ljus), inspektion (vanligen ciliär/perikorneal injektion).
b) Vilken/vilka differentialdiagnoser måste du ta i beaktade? (1p)
Bakteriell keratit, annan keratit, trångvinkelglaukom, främmande kropp.
[Rött öga] En 19-årig kille söker dig på VC pga en envis konjunktivit som inte läkt trots att dina
kollegor ordinerat såväl Fucithalmic som Chloromycetindroppar. Konjunktiva är ilsket rodnade,
sekretionen är purulent och pat är mkt bevärad. Hans flickvän har också börjat få symtom.
a. Vilket etiologisk agens måste uteslutas medelst odling? (1p)
Klamydia.
b. Kan man tänka sig andra differentialdiagnostiska agens? (1p)
Adenovirus med sekundär bakteriell inf.
[Rött öga] En pat söker dig pga ett par kliande, svidande blåsor till vä i pannan. Du misstänker
herpes zoster oftalmikus. Du kommer ihåg att ögat kan påverkas av detta tillstånd, hur? [x4]
a) Vilket kliniskt tecken indikerar att ögat kan komma att ta skada av detta tillstånd? (1p)
Blåsor på nästippen.
b) Vilka problem i ögat kan uppstå av denna sjukdom? (1p)
Korneaskada med synnedsättning, irit.
c) Vilka undersökningar gör du på VC med avseende på ovanstående problem? (1p)
Visus (kan vara normal men också nedsatt beroende på kornealeng), inspektion (blåsor kring ögat,
spaltlampa/oftalmoskop), fluoresceinfärgning (leta epiteldefekter och ljusväg), mät tryck (om möjligt).
d) Vilken blir behandlingen av denna patient om diagnosen HZO är korrekt? (1p)

T Zovirax 800 mg x5 i 10d (alt T Geavir i samma dos) OBS! Acyklovir måste ges med försiktighet till
pat med nedsatt njurfunktion och får ej ges till gravida. Samtidigt som man ger systemisk beh skall
man också ge lokalbeh med Zoviraxsalva x4 (alt Geavirsalva x4).
[Rött öga] Nils Pettersson (78 år) kommer till din husläkarmottagning pga kliande blåsor till vä i
pannan sedan ett par dagar. Klådan har nu övergått till värk som är ganska intensiv. Han säger
att han har känt sig febrig ett par dagar innan debuten och haft huvudvärk. Vä öga uppvisar en
kärlutbredning som är mest uttalad runt limbus och mindre intensiv mer perifert på bulben.

a) Vad kallas denna typ av kärlinjektion som beskrivs ovan? (1p)
Perikorneal (ciliär) injektion.
b) Vilken diagnos är troligast för denna patient? (1p)
Herpes zoster oftalmikus.
[Rött öga] En 22-årig man som studerar beteendevetenskap och som brukar bära kontaktlinser
söker pga skavkänsla. Han har försökt vila ögonen och vara utan kontaktlinser senaste dagarna.
Nu kommer han nu akut med ett rött högeröga, på kornea nedåt finns en grå fläck som är ca 3
mm i diameter och i främre kammaren kan du till och med ana en ljusväg.

a. Vilken är den troliga diagnosen? (1p)
Bakteriell keratit.
b. Vilka undersökningar gör du på din vårdcentral? (1p)
Visus, inspektion, fluoresceinfärga, notera infiltratets storlek, (evertering), ljusväg?
c. Hur handlägger du fallet vidare? (1p)
Akut ögonremiss för diskussion om lämpligt omhändertagande snarast.
d. Trolig behandling? (1p) [x2]
Antibiotikadroppar 1x/h, Oftaquix och Cefuroxim. Obs! Odla först. Om aggressiva patogener (som
Pseudomonas) kan dessa penetrera kornea på något dygn och orsaka endoftalmit.
e. Pat undrar litet om hur vanligt detta tillstånd är och undrar också om han vågar använda
kontaktlinser i framtiden? Vad ger du för information? (1p) [x2]
Rel ovanlig kompl (1/10.000 bärarår). Kan fortsätta med KL men noggrann hygien, reservglas vid
rödögdhet.
[Rött öga] Gösta Persson, 62 år sökte dig för 4 dagar sedan på jourmottagningen. Du avlägsnade
då en främmande kropp från korneas periferi. Pat tog aldrig ut salvan du ordinerade från
apoteket, då allt kändes bra. Han kommer nu akut med ett rött öga, på kornea finns en grå
”fläck” ca 3mm i diameter, och i främre kammaren anar du en måttlig ljusväg.
a) Vilken är den sannolika diagnosen? (1p)
Bakteriell keratit.
b) Nämn ett par riskfaktorer för att utveckla ett dylikt tillstånd förutom främmande kropp. (1p)

Traumatisk kornealskada, kontaktlinser, keratokonjunktivitis sicca, korneal anestesi, bullös keratopati,
topikal steroidbeh, keratoplastik, immunosuppression, DM, alk, hudsjd, atopi.
c) Vad blir din handläggning av detta fall nu? (1p) [x3]
Kontakt med ögonklinik/mottagning för diskussion om övertagande.
[Rött öga] En 16-årig teknikerkille som brukar bära kontaktlinser sökte dig för 4 dagar sedan
på VC efter att ha fått skräp i högra ögat i samband med att han slipade på EU-moppe. Han
hade inte i sina kontaklinser just när det hände och hade inte heller skyddsglas. Du avlägsnade
lätt en främmande kropp (troligen metall) från hans högra kornea centralt. Pat fick recept på
Chloromycetinsalva som han använde i 2 dagar. Den initiala smärtan från ögat försvann sedan
och han började med sina linser igen. Nu kommer han nu akut tillbaka med ett rött högeröga,
på kornea finns centralt en grå fläck som är ca 4mm i diameter och i främre kammaren kan du
ana en ljusväg.
a. Vilken är den troliga diagnosen? (1p) [x5]
Bakteriell keratit.
b. Vilka undersökningar gör du på din vårdcentral? (1p) [x4]
Visus, inspektion, fluoresceinfärga, notera infiltratets storlek, (evertering), förekommer ljussväg, ev
tryckmätning (keratiter kan ibland ha högt tryck).
c. Vilken inverkan på patientens synskärpa skulle användningen av ett stenopeiskt hål få? 1p
Den skulle förbättras.
d. Vilket/vilka resttillstånd förekommer efter en dylik sjukdom? (1p) [x5]
Makulakornea (ärrbildning som kan vara förenad med synnedsättning).
[Rött öga] En 23-årig kvinna söker dig på jourmottagningen pga försämrad syn och en otäck
stickande smärta i sitt högra öga sedan 3 dagar. Hon tycker besvären blivit värre senaste dygnet.

a) Vilken typ av färgning har gjorts för att du skall kunna se denna bild? (1p)
Fluoresceinfärgning.
b) Vad färgar denna färgning mer specifikt? (1p)
Områden på ögats yta som saknar epitel.
c) Vilken är den troliga diagnosen? (1p)
Herpes simplexkeratit
d) Vilken/vilka är differentialdiagnoserna? (1p)
Herpes zoster oftalmikus.
e) Vilken blir din fortsatta åtgärd på vårdcentralen ? (1p)
Kontakt och remiss till ögonmottagning/klinik inom 1 dygn.
f) Vilken komplikation till detta tillstånd kan uppkomma speciellt om pat inte får beh? (1p)
Makulakornea (kornealärr som kan vara synstörande).
[Rött öga] En 40-årig man söker dig på mottagningen för stickande smärtor från hö öga sedan
ett par dagar. Han tycker att synen på hö öga försämrats sedan debuten. Han har inga besvär
från det andra ögat.

a) Vilken är den troliga diagnosen? (1p)
Herpes simplexkeratit med typiskt grenlikt utseende på infiltratet (dendritika).
b) Vilka statusfynd kan du förvänta dig att finna vid din undersökning om ovanstående diagnos
är korrekt? Vi förutsätter att du befinner dig på en husläkarmottagning. (1p)
Nedsatt visus, blandinjektion, ev nedsatt kornealsensibilitet, dendritikainfiltrat (vid fluoresceinfärg),
punktata keratitmönster initialt (svår att se i tidiga skeden då den kan bara bestå av en enda prick), ev
ljusväg (om det förekommer inre retning – allvarligt tecken som ska remitteras skyndsamt).
[Rött öga] En 58-årig kvinna söker dig pga en hö-sidig hyposfagma sedan samma dags morgon.
Inget trauma har föregått. [x3]
a) Vilka anamnestiska frågor är lämpliga att ställa här förutom att fråga om trauma? (1p)
Lm (antikoagulantia), blödningsbenägenhet, hypertoni, Valsalva, (ofta blåmärken? hosta? krystning?).
b) Vilken prognos har tillståndet? (1p)
God, blödningen resorberas på 1v.
[Trauma] 22-årig man kommer akut till din mottagning då han fått någon form av
lösningsmedel mot ögonen. Han gjorde rent inför en ommålning när plötsligt den burk med
rengöringsmedel han hade på stegen ovanför sig ramlade ner och han fick det mot ögonen. Han
har nu våldsamt ont i ögonen och har svårt att svara på frågor pga smärtan varför du får det
mesta av anamnesen från den medföljande kamraten. [x7]
a) Vilka åtgärder vidtager du nu? (1p)
En droppe lokalanestesi i ögat och sedan sköljning med koksaltlösning i minst 15 min varefter man
provar med lackmuspapper om det finns ngn syra/bas kvar i ögat.
b) När du undersöker ögonen efter dina initiala åtgärder noterar du att ögonen ser ganska bleka
ut. Hur tolkar du detta fynd? (1p)
Bleka ögon efter en kemisk skada kan vara bedrägligt då det kan tyda på en ischemi i ögats yttre (mkt
allvarligt). Opak kornea är också tecken på en etsning av korneaytan och det är också ett dåligt tecken.
c) Förutom den korneala smärtan har denna pat en dov värk från ögat som inte släpper trots
dina försök till smärtlindring. Vad kan den djupa smärtan bero på? (1p)
Tryckstegring. Beh med trycksänkande.
[Trauma] En 22-årig man kommer till din mottagning pga obehagskänsla/smärta i hö öga det
senaste dygnet. Han berättar att besvären började efter det att han varit på varvet och gjort
vårrustning på sin gamla Folkbåt. Han hade bestämt sig för att renovera järnkölen och har
använt en hammare för att hack bort en del rost på kölen. Under arbetet stack det till i hö öga
men han tänkte inte så mycket på det utan fortsatte att jobba. Besvären tilltog lite när han
kommit hem och nu har han beslutat sig för att söka upp dig. Du noterar att hans högra öga är
lätt injicerat och det finns en mycket liten hyposfagma temporalt. När du undersöker honom i
biomikroskopet ser du en fin ljusväg i den främre kammaren.
a) Vilka diagnos misstänker du nu? (1p)
Måste utesluta främmande kropp som kan ha penetrerat ögats vägg. Här misstänks intraokulär
främmande kropp. Speciellt hos pat med synlig ljusväg.
b) Vad blir din åtgärd nu? (1p)
Pat måste undersökas på ögonkliniken som kontaktas omgående.

[Trauma] En 32-årig kvinna har tillbringat lördagseftermiddagen med att försöka få bort
färgen på sin gamla byrå. Hon har i färgaffären skaffat ett färgborttagningsmedel som man
skall pensla på för att sedan skrapa bort färgen lättare. När hon öppnar flaskan stänker det rakt
upp i hennes högra öga och det svider fruktansvärt. Hon kastade sig in i duschen och sköljde
ögat men när hon kommer in till dig på VC har hon trots sin beh fortfarande en kraftig smärta
från ögat och kan ej öppna det när du vill inspektera.
a) Vilken blir din första åtgärd när hon kommer in till dig på mottagningen? (1p)
Droppa en droppe lokalanestesi i ögat.
b) Vilken effekt uppnår du av denna första åtgärd? (1p)
Minskad smärta, minskad blefarospasm, minskad fotofobi.
c) Vilka typer av kemiska ämnen är ”farligast” att få i ögat och ge exempel på några dylika
ämnen. (1p)
Basiska ämnen då de kan tränga igenom kornea. Natronlut, NaOH, kaustiksoda, cement, osläckt kalk.
d) När du undersöker hennes öga ser du att det ser ganska blekt ut dvs någon mer uttalad
kärlinjektionen ses ej och kornea ser lite disig ut. Vad tyder blekheten på? (1p)
Blekheten är ett allvarligt tecken då den tyder på en ischemi som oftast uppkommer vid alkaliskador.
e) Vad tyder den disiga kornean på? (1p)
Tecken på ödem i kornea, men kan i detta fall också vara ett tecken på en avsaknad av epitel i kornea.
[Trauma] Bilden visar höger öga på Kalle Johansson, 26 år, som söker dig kl 02:30 på din
jourmottagning pga kraftiga symtom och med detta utseende.

a) Vilka symtom tror du att Kalle har med detta utseende? (1p)
Visusnedsättning, smärta, epifora (tårflöde), fotofobi (ljuskänslighet), blefarospasm.
b) Vilken handläggning gör du nu på din jourmottagning? (1p)
Bedövningsdroppe, visusundersökning, fluoresceinfärgning, dokumentation, extraktion av främmande
kropp, salva i ögat.
c) Vilket/vilka följder kan uppkomma av ett dylikt tillstånd? (1p)
Keratit, kroniskt hornhinnesår, sekundär uveit.
[Trauma] Fru Hedman 55 år har varit ute i trädgården och beskurit äppelträden och fått in
gren i vä öga. Ögonlocken är svullna, ögat rinner och hon har svårt att öppna det. Som
distriktsläkarjour droppar du en droppe fluoroscein med bedövning och det hjälper litet.
Du provar synen som är runt 0.3 ok vä. Du får en hastig blick i spaltlampemikroskopet.

a. Vad ser du på bilden? (1p)
Kornealsår.
b. Fru Hedman vill gärna att du skriver ut en flaska med lokalbedövningsmedel för att hon skall
slippa ha så ont under läkningen. Vad säger du till henne? (1p) [x2]

Nej. Kontraindcerat med lokalanestesi under läkningen av en kornealerosion då detta gör att pat inte
känner om det uppkommer en keratit eller att pat gnuggar sig i ögat. Lokalanestesi är toxiskt för
kornealepitelet som läker sämre (risk för kroniskt/recidiverande kornealsår).
c. Vad ger du för behandling och råd? (1p) [x2]
Chloromycetinsalva x3 i 1v, sedan gärna till natten ytterligare 1v. Besvären ska ha gått över på ett par
dagar, annars åter.
[Trauma] Pelle, 22 år spelar innebandy och fick en klubbspets med kraft mot höger öga. Han
kommer till dig på VC 1h efter händelsen och uppger att han ser dåligt på det skadade ögat och
att han har värk. [x2]
7a. Vilka undersökningar skulle du vilja göra nu? 1p
Visus, ögonmotilitet, fluoresceinfärgning, tryckpalpation, palpera orbitakanterna för upptäcka ev hak i
kanten, testa sensibiliteten på kinden ipsilateralt (infraorbitalisanestesi).
7b. Pelle verkar inte kunna röra det skadade ögat uppåt. Vad blir din åtgärd? 1p
Risk för att inklämning av ögonmuskel skett (troligen m rektus inf) och detta bör föranleda remiss till
öron akut för op.
7c. Varför har Pelle inte diplopi trots sin till synes inskränkta ögonrörlighet? 2p
Pga att han har så dåligt visus på det skadade ögat störs han inte av dubbelseende.
[Trauma] Jonas studerande på läkarlinjen termin 8 har spelat innebandymatch mot Handels
och fått en hög klubba med kraft mot höger öga. Han har värk och ser suddigt och kommer till
dig som vikarierar på vårdcentralen och sitter på kvällsjouren. [x2]
3a. Hur undersöker du Jonas? 2p
Visus, undersökning i mikroskop om möjligt, palp tryck, kontroll motilitet, hudsensibilitet, kornea,
fluoroscinförgning, pupillutseende, pupillreaktion, röd reflex från ögonbotten?
3b. Jonas iris på höger sida ses suddigt och han har en nivå brunröd vätska, troligen blod i
främre kammaren. Vad kallas detta tillstånd och vad kan det ge upphov till? 1p
Hyfema (sekundär tryckstegring). Kan ge upphov till blodinfärgning av lins och kornea.
[Trauma] Du vikarierar som distriktsläkare i Norrtälje en sommar dit det kommer en familj
med en 3-årig flicka som lekt på stranden med lillebror 1 år som kastade en plastspade mot
ansiktet på storasyster. Sedan dess vägrar hon att öppna ögonen, har gråtit och föräldrarna
har ej lyckats få se det ”skadade” ögat. [x2]
6a. Beskriv kortfattat hur du försöker undersöka flickan. 2p
Om hon ej öppnar ögat självmant, försiktigt sära på ögonlocken, inspektera, skapa dig en uppfattning
om hon ser på ögat, notera ev hyposfagma, var det är injicerat, ge ev lokal bedövning ev med
fluoroscein för att kunna, inspektera bättre, finns korneala sår, hur ser pupillen ut (rund/oregelbunden),
inspektera främre kammaren (finns blod), palpera trycket, finns röd reflex från ögonbotten?
6b. Du misstänker att det finns sand i ögat. Hur gör du nu? 1p
Evertera-torka bomullstuss. Spola NaCl. Ev beh salva.
6c. När finns anledning att remittera vidare till ögonklinik? 1p
Om jag ej kan få en rimlig uppfattning om status, vid misstanke om djupt kornealsår, perforation, vid
hyfema, oregelbunden pupill.
[Övrigt] Pat med olika typer av ögonsjd kan ha pupillpåverkan. Ange för nedanstående tillstånd
vilken pupillpåverkan som oftast förekommer i det sjuka ögat. (2,5 p)
 Pupillens utseende: Mios, mydriasis eller isokori.
 Sjukdom:
o Allergisk konjunktivit
o Akut trångvinkelglaukom
o Kroniskt öppenvinkelglaukom
o Bakteriell keratit
o Akut irit
Allergisk konjunktivit (isokori), akut trångvinkelglaukom (mydriasis), kroniskt öppenvinkelglaukom
(isokori), bakteriell keratit (isokori), akut irit (mios).

[Övrigt] Bilden visar hö orbita sedd uppifrån. Vilka muskler motsvaras av pilarna och vilka
nerver innerverar dessa muskler? [x2]

(a) M obliquus sup innerveras av n troklearis (nIV); (b) m rektus lat innerveras av n abducens (nVI);
(c) m rektus sup innerveras av n okulomotorius (nIII).
[Annan sjd] Gabriella, 41 år, jur kand går på fertilitetsutredning. Man hittar höga prolaktinvärden och har skrivit en remiss för MR-hjärna som blev uppskjuten. Hon kommer nu på
remiss till ögonkliniken där du sitter som vikarierande underläkare. Du misstänker att detta
kan röra sig om ett hypofysadenom. Synen är lätt nedsatt till 0.8 höger och vänster. [x2]
4a. Vilken undersökning förutom synfältsundersökning vill du göra primärt? 1p
Pupillreflexer, ögonbottenundersöknig med papillstatus.
4b. Vilken typ av synfältdefekt ser man ofta vid hypofystumörer? Rita gärna. 2p
Bitemporal övre kvadrantanopsi (alt hemianopsi)
[Annan sjd] En 32-årig kvinna genomgår en rutinkontroll pga ett tidigare prolaktinom och en
av de undersökningar som görs i denna uppföljning är en synfältsundersökning. Var i synfältet
uppkommer en skada av ett prolaktinom som trycker på synbanan? Rita gärna en bild på
baksidan av detta papper om du tycker att det är lättare att förklara på det sättet. (1p)
Eftersom prolaktinomet är en tumör som utspringer från hypofysen kommer den förstorade hypofysen
först trycka mot undre delen av chiasma opticum  synfältsdefekten debuterar i övre bitemporala
kvadranterna i bägge ögonen. Synfältsdefekten kan dock var asymmetrisk.
[Tårflöde] Adolf Johansson, 73 år, söker dig på VC pga problem från sitt vä öga. Han har ett
ökat tårflöde och besväras av att tårarna rinner ner på kinden hela tiden. Besvären har säkert
funnits där i flera månader men nu på vintern har det blivit värre och han vill gärna ha hjälp av
dig.

a) Vad brukar man kalla ett ökat tårflöde i oftalmologiska journaler? (1p)
Epifora.
b) Vilken är diagnosen herr Johansson har med detta utseende? (1p)
Ektropion.
c) Vilken är behandlingen för detta tillstånd? (1p)
Kirurgisk åtgärd. Remiss till ögonkliniken för detta.
[Tårflöde] Ruth Pettersson (78 år) kommer till din husläkarmottagning pga irritation i sitt vä
öga sedan en tid. Hon upplever nu skavkänsla dagligen och själva ögonvitan har av och till den
senaste tiden varit lite röd.

a) Vilken är diagnosen? (1p)
Entropion (ögonlocket har inverterats dvs vikt sig inåt så att cilierna skaver på kornea).
b) Vilken undersökning gör du på din VC? (1p)
Fluorescenfärgning för bedöma ev korneaskada.
c) Vilken/vilka blir beh för denna pat på din VC? (1p)
Nedtejpning av ögonlocket mot kinden så cilierna inte skaver på kornea.
d) Vilken/vilka blir beh för denna pat på ögonkliniken? (1p)
Poliklinisk op.
[Tårflöde] Du träffar fru Alma Hansson, 92 år, när du går rond på det äldreboende som hör till
ditt distrikt. Personalen på äldreboendet berättar att fru Hansson har haft besvär med rinnande
ögon de senaste veckorna. Hon har ingen uttalad rodnad i ögonen och fru Hansson säger sig ej
ha någon värk från ögonen, bara lite obehag. Det börjar dock bli besvärligt då hon måste torka
sig på kinden så ofta så att hon börjar få hudproblem där. Vilka diffdiagnoser kan finnas till
dessa besvär? (1p)
Vanliga orsaker till epifora är:
 Stenos i tårvägarna
 Onormala ögonlock: Ektropion (senilt ektropion beror på förslappning av ögonlocken),
entropion, Trichiasis, lagoftalmus (vid facialispares fungerar ej ”tårpumpen”), nedsatt
elasticitet i ögonlocken försämrar tåravflödet
 Keratokonjunktivitis sicca: Torra ögon är vanlig orsak till tårande ögon bilateralt, oftast i
kombination med skavkänsla/irritation.
[Tårflöde] Adolf Johansson söker dig på VC pga problem från sitt vänstra öga. Ögat har ett
ökat tårflöde sedan en tid och nu senaste dagarna har han börjat få ont från ögat. Han är
intensivt öm när du palperar svullnaden.

a) Vilken är den troliga diagnosen? (1p)
Dakryocystit (tårsäcksinflammation).
b) Vilka differentialdiagnoser kan tänkas finnas (1p)
Akut etmoidit, akut frontalsinuit, insektsbett, hordeulum.
c) Vilken/vilka beh ger du på din vårdcentral? (1p)
Antibiotika (Heracillin eller EryMax).
[Tårflöde] 23-årig kvinna söker dig pga besvär från höger öga. Hon har varit förkyld i 1v och
har de senaste dagarna haft feber och fått mer och mer smärta från den mediala ögonvrån i
höger öga. Tårarna rinner ner på kinden, ögat är lite kladdigt och hon uppvisar en svullnad i
den mediala ögonvrån som är extremt palpationsöm. [x3]
a) Vilken är den troliga diagnosen? (1p).
Dakryocystit.
b) Vilken blir den troliga behandlingen för denna kvinna? (1p)
Penicillinasstabil ab (Heracillin eller Erytromycin), ev lokalbeh med Fucithalmic.

[Ändrat utseende] Karin, 6 år, som bor året runt på Landsort i Stockholms södra skärgård har
plötsligt fått besvär med att en mungipa börjat hänga. Barnläkarna konstaterar facialispares
orsakad av Borreliainf och har satt in ab. Karin kommer på remiss till ögonkliniken för kontroll.
a. Hur kan ögat påverkas vid detta tillstånd? Varför? (1p)
Lagoftalmus, svårt att blicka, kornea torkar, risk korneala sår.
b. Vad ordinerar du som behandling? (1p)
Tårvätskedroppar, smörjande salva till natten, ev urglasförband.
[Ändrat utseende] 78-årig man med diabetes frågar dig i samband med sitt besök på din VC om
sina ögon. Han har noterat att det tillkommit som en vit förändring på bägge ögonen.
Förändringen har kommit successivt under flera år och sitter som en ring på ögat och han
undrar naturligtvis om denna är farlig. Han har ingen värk och tycker sig se bra med sina
glasögon på både långt och nära håll.

a) Vad kallas detta tillstånd som finns på hans bägge ögon (här visat på bara höger öga)? (1p)
Arkus senilis/gerontoxon.
b) Vilken behandling skall man ge för detta tillstånd? (1p)
Ingen.
c) Vilken är prognosen för tillståndet? (1p)
God. Tillståndet är benignt och ger ej upphov till några besvär förutom möjligen kosmetiska.
[Ändrat utseende] Kalle, 8 år, har en ptos på sitt hö öga där det också finns en relativ mios.
Miosen syns först när du släcker ljuset i undersökningsrummet. Kalles mamma säger att Kalle
alltid haft detta och att man tidigare på BVC utrett Kalle. Vad orsaken till detta är vet hon inte,
men man skulle inte göra något mer aktivt åt det vid det tillfället.
a) Vilken är den troliga diagnosen? (1p)
Horners syndrom.
b) Vilken är den egentliga orsaken till denna diagnos? (1p)
Sympatikusskada.
[Ändrat utseende] 73-årig kvinna som du kontrollerar pga hypertoni på din distriktsläkarmott
berättar att hon har en förändring på under ögonlocket sedan en tid. Den blödde för 1v sedan
men har i övrigt inte besvärat henne.

a) Vilken är den troliga diagnosen vid en förändringa av detta slag? (1p)
Basaliom.
b) Vad blir din åtgärd som distriksläkare nu? (1p)
Remiss till ögonkliniken för extirpation.
[Ändrat utseende] Fru Larsson, 76 år har drabbats av en hö-sidig Bells pares. Du träffar henne
på din husläkarmottagning en dag i oktober.
a) Vilka symtom kan hon tänkas ha? (1p).

Oförmåga att stänga ögat (lagoftalmos) som leder till skavkänsla och irritation i ögat. Oförmåga att
stänga munnen varför hon dreglar och har svårt att tugga. Förändrat tårflöde (kan vara ökat/minskat).
b) Vilka kan möjliga orsaker vara till paresen? (1p)
Trauma, Borreliainf, idiopatiskt, hjärnstamstumör.
c) Hur handlägger du fallet vidare på din Vårdcentral? (1p)
Kontakt med ögon för fortsatta uppföljningar, fluoresceinfärgning för undersöka korneastatus, råd om
urglasförband och mjukgörande salva, tårsubstitution.
d) Vilka risker finns det för ögat vid en dylik pares? (1p)
Keratit pga lagoftalmos.

|||||||||||||||||||||-ÖRON-NÄSA-HALS-||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------1. Kursmål----------------------------------------------------Öron: Akut purulent/recidiverande akut/extern/kronisk otit och kompl, Otosalpingit, Otoskleros
 Hörsel: Presbyakusis, Sensorial hörselnedsättning, Ledningshinder, Plötslig dövhet, Tinnitus,
Akustikusneurinom
 Balans: Ménières sjukdom, Vestibularisneurit, Benign lägesyrsel, Akut labyrintit
Facialispares: Bells pares, Borreliainfektionspares, Herpes Zoster-Varicellae
Näsa-bihålor: Nästäppa, Septumdeviation, Näsfurunkel, Akut/vasomotorisk/allergisk rinit,
Näspolypos, Akut/akut bakteriell/kronisk rinosinuit, Akut frontalsinuit, Främre/bakre näsblödning
Svalg: Faryngit, Akut tonsillit, Peritonsillit (halsböld), Mononukleos, Adenoidhypertrofi,
Sömnapnésyndrom
Spottkörtel: Inflammatoriska tillstånd, Sten, Benigna tumörer
Larynx-trakea: Heshet/recurrenspares, Akut/kronisk laryngit, Krupp/akut laryngotrakeit, Epiglottit
Odontologi: Utslagen tand, Karies
Traumatologi: Sårskador i ansikte/ytteröra, Zygomatikus/orbitabotten/näsfrakturer, Le Fort
Främmande kropp: Öra, näsa, larynx, lunga, esofagus
Halsens mjukdelar: Lateral/medial halscysta
Tumörer: Larynxcancer, Utredning vid halsknuta, Ovanliga: Läppar, munhåla, tunga, tonsill,
hypofarynx, nasofarynx, spottkörtlar, bihålor
---------------------------------------------------2. Örats sjd/Hörsel-----------------------------------------------1. Akut mediaotit (AOM): Akut purulent inf i mellanörat. >200.000/år i Sve. Allvarligt problem.
Stort problem: Diagnostiskt, terapeutiskt, ekonomiskt.
Symtom: Öronvärk och skrikighet, ev feber, flytning ur hörselgången/öronsekretion vid
trumhinneperforation, hörselnedsättning/lockkänsla.
Etiologi: Inf av bakterier från epifarynx. Pneumokocker, HI, Branhamella Catharralis, Streptokocker.
Ofta i samband med ÖLI (ev feber).
Diagnos: Öronvärk? (50% otit, 20% normala trumhinnor) Tar sig åt öronen? Feber? OTOSKOPI!
Otoskopifynd (i specificitetsordning): Sekretion i hörselgång eller på trumhinna, buktande
trumhinna, förtjockad/blek/rodnad trumhinna, ofta bilat.
Beh (barn): Analgetika, undersökning <1d på dagtid, PcV 25mg/kg x3 i 5d (Erytromycin 7d om PcVallergi). Om terapisvikt/recidiv: Amimox 20mg/kg x3 i 10 dgr och NPH-odl, ev PcV 10d. Paracentes?
 Dessa fall ska beh: <1 år, >12 år eller om: perforerad AOM, <2 år och bilat AOM,
allmänpåverkan, infkänslighet (immunsuppr, annan samtidig sjd), missbildningar
ansiktsskelett/inneröra, genomgången öronop (ej plaströr), tidigare skall/ansiktsfraktur.
 AOM 1-12 år utan kompl faktorer: Beh eller AKTIV EXSPEKTANS (avvakta 2 dgr, ab om
fortsatta symtom). Recept och instruktion.
 Osäker AOM utan komplicerande faktorer: Aktiv exspektans OAVSETT ÅLDER.
Kontroller: Åter om sämre eller ej bra 3d. Åter 3 mån SOM-kontroll (om barn <4 år och bilat AOM
eller SOM). SOM med HNS efter 3 mån remitteras till ÖNH. SOM utan tecken på HNS följes.
Öronbarn: >3 (separata) AOM på 6 mån eller 4 på ett år. TMD-beh. Klar förbättring efter 2 åå,
anpassa kir efter årstid.
Kompl: Mastoidit (osteit i mastoidbenet), subperiosteal abscess. Beh: Paracentes, ab iv, ev kir.
Meningit, sinustrombos, intrakraniell abscess, facialispares, labyrintit. Akutremittera pat med svårare
allmänpåverkan eller mastoidittecken!
2. Sekretorisk mediatotit (SOM): Serös/mukös vätska i mellanörat. Vanligt fynd vid otoskopi med
Siegling. Hörselnedsättning eller lockkänsla – vanligaste orsaken hos barn. 70% bra efter 3 mån.
Kompl: HNS temporärt upp till 40 dB  isolering, talförsening, irritabilitet, koncentrationssvårigheter. Trumhinneatrofi  trumhinneretraktion  kolesteatom.
Beh: TMD-rör (transmyringealdränage): Luftar örat (ger bra hörsel), stöts ut efter en tid (grundsjd
läkt?), inget skydd mot retraktionskompl (följ pat). TMD-kompl: Sekretion, perforation, skleros.

3. Extern otit: Infl av huden i hörselgången. Klåda, smärta, lockkänsla, svullnad och ömhet ytteröra.
Orsak: Vatten, petning, vaxansamling. Beh: Rensug, örondroppar, ev tamponad. Ab undantagsvis.
Örat är självrengörande! Skivepitelet migrerar från trumhinnans centrum och ut. Tar med sig smuts,
etc. Stoppas migrationen ansamlas det. Stör ej migrationen genom petning!
4. Kronisk otit: Trumhinneperforation, retraktion, kolesteatom. Kompl: Hörselbensdestruktion,
labyrintit, facialispares, meningit, hjärnabscess, sinsustrombos. Alla fall ska handläggas av
öronspecialist! Känn igen och remittera! Ingen utredning förutom otoskopi.
Misstänk vid: HNS av oklar orsak, avvikande trumhinnestatus, atypiska inf i örat, återkommande
externa otiter, öron som ej tål vatten.
Trumhinneperforation: Lätt-måttlig hörselnedsättning, inf-risk, utvalda fall op.
Retraktion (atrofisk trumhinna som vuxit inåt): Bedöm retraktionens botten (inf-tecken?
skivepitelinnehåll? påverkan på hörselben?), op i allmänhet.
Kolesteatom: Ansamling av skivepitel i retraktion. Misstänk vid atypiska inf och HNS. Polyper nära
trumhinneplanet är kolesteatom tills motsatsen bevisats. Op. Kolesteatom utv ofta i attikusretraktioner.
--------------------------------------------------------3. Audiologi---------------------------------------------------Hörselfunktioner: Tal och språk, signaler, stämning, störning.
Hörselsymtom: Hörselnedsättning, tinnitus, ljudkänslighet, ljuddistortion.
Förekomst av hörselskador: 10% upplever hörselproblem. 1,5/1000 föds med bilat hörselskada. 5%
av vuxna 20-65 år. 30% >65år, mer för män.
Hörseln: OHC: Yttre hårceller, 20.000, förstärker svaga vibrationer. IHC: Inre hårceller, 4000, 90%
av hörselnerven. Ljud böjer håren fram och åter och gör att cellen sänder iväg en nervimpuls till
hjärnan och vi hör. När det är för starkt buller/ljud bryts håren av som en ståltråd som böjs kraftigt
fram och tillbaka.
Indelning av hörselskador:
 1. Ledningshinder = Hörselgång + Mellanöra
 2. Sensorineurala = Inneröra + Hörselnerv
 3. Centrala
1. Ledningshinder
 Missbildning: Hörselgångsatresi (ensidig/dubbelsidig, mikroti, syndromal), stapesfixation.
 Skador: Trumhinneperforation, kedjeavbrott.
 Otoskleros: Stapesfixation, hereditär.
 Inf: Kronisk otit, kolesteatom.
 Otosalpingit: SOM.
2. Sensoneurinala hörselskador
 Ärftliga: Medfödd eller senare debut (progredierande).
o Bidragande/utlösande faktor: Buller, lm, ålder, inf.
o Nedärvningsmönster: Autosomal icke-syndromal (70%) (20% dominant, 80%
recessiv), autosomal syndromal (30%) (Usher (10% Ush1), övriga), X-bunden,
mitokondriell (1%).
o Connexin 26 – GJB2: Vanligast. 50% av all autosomal recessiv dövhet. Friska bärare
35delG. 1% norra Europa. 2,5-3,5% Sydeuropa. Olika mutationer regionalt. Flera
testmetoder. Connexin 26 är kanaler för jontransport. 35delG, 167delT, M34T, L90P.
Immunelfores. Chip med 7 mutationer.
 Buller: Duration, intensitet, olika känslighet. Oönskat ljud. Skadligt: 85 dBA. Maxvärde 115,
impulsljud 135 dB. Stressande – BT. Störande – koncentration, sömn, avkoppling.
o Gränser för tillåtet buller i arbetet: Ekvivalent ljudnivå under typisk arbetsdag 85
dB(A). Maximal ljudnivå (integrationstid 125 ms) 115 dB(A). Impulstoppvärde 135











dB(C). Om bullret överskrider dessa gränser ska hörselskydd användas. Om
ekvivalentnivån överskrider 80 dB(A) ska arbetstagaren få tillgång till hörselskydd.
o Hörselskydd, proppar: Många olika slag (skumplast, glasdun, personligt avgjutna).
Åldrande: Komb ärftlighet, buller, mm.
Trauma: Runda fönstret, skallbasfraktur.
o Skallbasfraktur: Total hörsel- och balansförlust – bestående dövhet, övergående
yrsel. Ledningshinder – hel/delvis regress.
Inf: Intrauterina, förvärvade.
o CMV och hörselskada: Alla typer av hörselnedsättning – ofta progredierande. Leveroch mjältförstoring, gulsot. Hjärnskador och svårartad mental utv-störning. Antiviral
beh endast svåra fall.
Lm: Aminoglykosider, cytostatika.
o Ototoxisk hörselskada: Cytostatika (cisplatin), aminoglykosider
(streptomycin/gentamycin), diuretika (reversibel), salicylater (reversibel),
lösningsmedel (toluen).
o Ototoxisk HNS: Brant diskantnedsättning, akut lockkänsla, tinnitus, permanent
hörselnedsättning, olika känslighet.
Tumörer: Akustikusneurinom, meningiom.
o Vestibularisschwannom: 1/100.000, diff: neurofibromatos, långsam progress,
lockkänsla, värk, tinnitus, balansrubbning (inte alltid).
Mb Ménières: Bashörsel, tinnitus, yrsel. Yrselanfall, hörselnedsättning som fluktuerar,
tinnitus, oftast ensidig men kan drabba andra örat.
Okända!
o Sudden deafness: Plötsliga ensidiga hörselsymtom. Utred orsak. Steroider. Rehab.

3. Central HNS: Cirkulationsstörning, tumör, åldrande, sjd, kongenitalt, stress – psykogent.
Tinnitus: Orsaker: Sjd i mellanöra, inneröra, hörselnerv. Led-muskelsjd. Psykosociala faktorer och
stress. Hjärtkärlsjd. Blodsjd. Hormonella rubbningar, lm.
Syndromal hörselnedsättning: Wardenburg, Ushers syndrom, Treacher-Collins (atresi av öron + hg),
Alport (njursjd + sensoneurinal HNS), Pendred (struma + HNS), Jervell & Lange-Nielssen, Catch 22.
 Treacher-Collins: 1/50.000, autosomalt dominant (kromosom 5), mandibulofacial dysostos,
ledningshinder (ofta bilat atresi hg).
 Goldenhars syndrom: Hemifacial mikrotomi, mikroti + atresi, ögonmissbildning,
facialispares, hjärtat – VSD, extremiteter.
Hörseltest för nyfödda: BOEL (blicken orienterar efter ljudet): Hörsel, syn, beteende, 7-8 mån ålder.
Lekaudiometri.
Tidig hörapparatanpassning: Hörtrösklar, förstärkning, hörselgångsinsatser, nytta? Benledare vid
atresi. Ben leder ljud via vibration. BAHA (benförankrad hörapparat). Kokleaimplantat (CI): Elektrisk
stimulering av hörselnerven.
Hörselrehab: Hörapparater/CI/hörseltekniska hjälpmedel. Arbetsplats/skola/hem. Psykosocialt stöd.
Arbetsrelaterade åtgärder: Ökad andel sjukskrivna/sjukpension.
Strategier för att dölja sitt hörselproblem: Ej använda hörhjälpmedel, ledarroll (leda dialogen),
passivitet (isolering), kompensera med hårt arbete. Detta leder till ökad trötthet!
------------------------------------------------4. Näsa-bihålor/Allergi---------------------------------------------Näsans funktioner: Värma, fukta, rena, luktsinne, NO.
Näsinspektion: Före och efter avsvällning. Använd sprej eller tamponad: Nezeril, Xylokain-Adrenalin.
DT-sinus visar ”täta bihålor”, kan vara: ÖLI, allergisk rinit, näspolyper, astma, serös/bakteriell
rinosinuit. Behandla ej rtg-bilder, beh pat!
Objektiv mätning av näsfunktion: Rinomanometri mäter flöde/tryckkurva. Akustisk rinometri mäter
tvärsnittsytor och volym i näshålan (ekolodning). Mätning av luktsinnet går med sniffingsticks.

Nässymtom:
 Täppa: Skelettal obstruktion (septumdeviation, septum/näsdeviation, slappa näsvingar, (kir
rek! op om överensstämmelse mellan status, objektiva mätningar, besvär; osteotomi,
septumplastik)), slemhinneobstruktion (allergisk, icke-allergisk (idiopatisk, polyp,
graviditet/hormonellt, yrke, specifik infl (Wegener/sarkoidos), LM/iatrogen) (kir avrådes!)).
 Sekretion: Allergi, idiopatisk rinit
CAVE! Ensidig sekretion – koanal atresi. Barn: FK, sinuit. Vuxna: Tumör, bakteriell rinosinuit.
Allergi kan aldrig vara ensidig!
Alarinsufficiens: Alarbrosket orkar inte hålla näsvalven öppna. Crus lat buktar inåt: Ovanlig op-ind.
Slemhinneobstruktion: Allergi, polyp, inf (akut viros, kronisk bakteriell, näsfurunkel), rinitis
medikamentosa, atrofisk rinit, idiopatisk rinit (vasomotorisk).
Nasala steroider fungerar bra mot nysningar, rinnsnuva, nästäppa, näsklåda och ögonsymtom.
Polypospat: Nasal steroid i polyposdos + nässköljningar, antihistamin vid allergi  ÖNH-remiss om
inf, blödning, ensidig eller köttig polyp och tveksamma fall, annars åter om 2-3 mån såvida ej anosmi,
svår nästäppa eller NSAID-intolerans föreligger, ge då po steroider. Om god effekt av po steroider
kontroll om 6/12 mån, annars ÖNH-remiss.
Rinitis medikamentosa/näsdroppsmissbruk: Förklara mekanism. Sätt ut vasokonstriktorn. Beh med
kortison, inh 4-6v, ev systemiskt. Beh underliggande problem. Personligt stöd. Allergiutred. Ev kir.
Rinosinuit: Samtidig infl i både näsa och bihålor (utom vid dental sinuit).
Rinogen genes: Dålig ostiefunktion, akut rinit, allergi, miljö, immundefekt, ciliedysfunktion.
Odontogen genes (10-30%): Periodontit, rotspetsinf, oroantral fistel.
Bakteriell rinosinuit: Pneumokocker (40%), HI (30%), B catarralis (7%), S aureus (2%),
streptokocker (4%), anaerober (4-10%).
 Hög diagnostisk signifikans: Vargata, kakosmi, duration >10d, flera samtidiga tecken:
ensidig värk, dubbelinsjuknande, purulent nässekret.
 Låg diagnostisk signifikans: Feber, perkussionsömhet, tyngdkänsla i ansikte-huvud, smärta
vid framåtböjning.
Beh: Hög spontanläkning (70-80% efter 2v), avsvällande lokalt, kortisonsprej, (avsvällande
systemiskt?), (antihistamin?), ab (PcV dubbel dos i 10d, bredspektrum vid recidiv/terapisvikt),
käkspolning/SinoJect, op efter 5-6 spolningar.
Kronisk sinuit: Utred: Dentalt fokus, allergi, DT för diagnostik + preop. Kompl: Etmoidit
(ögonlockssvullnad) hos barn – orbital cellulit, subperiostal abscess, orbital abscess, sinus
cavernosustrombus, intrakraniella abscesser (subduralt emfyem, epidural abscess, frontallobsabscess).
---------------------------------------------------------5. Trauma----------------------------------------------------Sårskador: Bedöva med lokal infiltrationsanestesi med adrenalin. Emla vb. Explorera såret. Rengör
noga – cave tatueringseffekt! Snabb resorberbar i slemhinnor, ej resorberbar i huden, snabb
resorberbar till barn (5-0 Vic Rapid). Ab ffa vid bettsår (katt, hund, människa) och kontamination.
Skada i läppen: Passa noga ihop det läppröda. Suturera lager för lager.
Sårskada i ansiktet: Triangel – Parotisgång, n facialis, öga/tårkanal.
Sårskada ytteröra: Bedöva med LA-adrenalin. Bedöva retroaurikulärt och vid tragus. Suturera vb
perikondriet/brosket, huden. Resorberbart under huden, ej resorberbart i huden. Ab om kontamination.
Otohematom: Dränering. Bedöva incisionsstället. Töm genom incision ner till brosket. Suturera
genom kompression. Flukloxacillin. Uppföljning initialt 1-2 dygn, sen vb. Blodansamling mellan
perikondrium och underliggande brosk. Risk för nekros och inf.
Symtom: Smärta och svullnad i ytterörat. Uppkommer direkt eller timmar efter trauma.
Utred: Tidsförlopp (status, storlek), inf, öronstatus.

Beh: Bedövning, dränage (grovnål, incision), kompression (insydd tandläkarrulle på fram- och
baksidan kompress-öra-kompress), förband 1v, ab (Flukloxacillin). Uppföljning: 24h, ca 1v om det
inte fyller på sig. Risk: Deformerat ytteröra, blomkålsöra, pga försämrad blodtillförsel.
Näsfraktur: Rtg ej nödvändig, klinisk diagnos. Deviation, inpressning, krepitation, tidigare skada?,
medfött? Remiss <4-7 dgr. Reponering inom 7-10 dgr. Uteslut septumhematom!!
Näsfraktur hos barn: Ofta svårbedömt. Isf ny bed om ett par dgr. Ffa broskfraktur: Risk för
septumhematom – förkylningssymtom efter 1 dygn är alarmerande!!
Septumhematom: Beh: LA med adrenalin, aspiration?, incision, dränage, tamponering, ab (Flukloxa).
Septumabscess: Beh: Ovan + odl, inläggning, rekonstruktion av septumbrosk om smältning.
4 alarmerande symtom på septumhematom/abscess: Smärta, feber, nästäppa, snuva.
Ansiktsfrakturer: M:K, 4:1, misshandel vanligaste orsaken, orbitafraktur vanligast.
Vid multitrauma: Följ ABCDE-rutiner!! Luftvägar – säkra fri luftväg! Andning, cirkulation.
Blödning i luftvägar? Saknas tänder? Finns skallskada? Frakturkompression? Finns skada på
halsryggen? Synpåverkan? Uteslut dessa eller bekräfta och åtgärda!
Zygomatikusfraktur: Zygoma: Hörnsten i ansiktsanatomin, ansiktsbredd/projektion, orbita.
Klinisk bild: Trismus, konjunktivalhematom, preorbital missfärgning och svullnad, känselpåverkan i
mellanansiktet, kindasymmetri, palpabel frakturkant (margo inf lat, sulkus buckalt), ögonsymtom,
emfysem subkutant/i orbita. Beh: Med krok, 2-, 3-, eller 4-punktsfixation.
Tillvägagångssätt: Åtkomst till sutura frontozygomatikus (supraorbital incision). Åtkomst till k
zygomatikus (gingivobuckal incision). Åtkomst till margo inf (transkonjunktival, subcilliär, subtarsal).
Koronal incision, Gillies.
Orbitaväggsfraktur: Uppkomstteorier: Hydrolytisk, ”buckling”. Orbitafx: Orbitabotten, medial
orbitavägg, orbitatak, lateral orbitavägg, kombinationer. Tecken: Preorbital (svullnad, missfärgning),
dubbelseende, ont i ögat, ev påverkad ögonmotilitet. Känselpåverkan i mellanansiktet. Diagnos: DTkoronal projektion. Ögonundersökning: <1-2d, eller akut vb. Tidigare ögonsymtom, skärpa, pupill,
ögonmotilitet, rödfärgseende, synfältsundersökning. Absoluta opind: Inklämd extraokulärmuskel,
retrobulbärt hematom, annat hot mot syn/öga. Traktionstest. Beh: Exspektans eller op. Frakturens
omfattning avgör. Op om >1,5 ml herniering. Transkonjunktival incision: Mindre risk för ektropion.
Implantat: Titanklädd med porös polyetylenskiva – titanium. Ska helst fixeras.
Nasoorbitoetmoidalfraktur (NOE): Typ I-III. Symtom: Svullnad kring näsan, mediala ögonvrån,
pannan. Rörlighet i mediala ögonvrån (eyelash traction/Bow string test). Tillplattad näsrygg. Likvorré
(beta-2-transferrin, ”halo sign”). Epistaxis. Telekantus.
Mellanansiktsfrakturer (Le Fort I-III): Oftast kombinationer! Handläggs med käkkir, i regel op-fall.
 Le Fort I: Lös gomplatta.
 Le Fort II: Separation av näspyramiden.
 Le Fort III: Omfattar hela mellanansiktet inkl os zygomatikus.
Temporalbensfraktur: Symtom/fynd: Hörselgångsfyllning, hematotympanon (symtom på
skallbasfx), ev samtidig likvorré, HNS, kontrollera Weber, yrsel, illamående, kräkning, nystagmus,
facialispares. Beh: Exspektans om inga symtom. Ab-profylax om rupturerad hematotympanon.
Mandibelfraktur: Symfys, parasymfys, angulus, korpus/mentalis, ramus, kollum, koronoid,
komminuta fx. Fynd: Smärta, avvikande bett, sensibilitetspåverkan. Beh: Fixation (IMF, MMF).
Symfys och parasymfys: Leg screw, 2 miniplattor, 2 plattor, 1 platta.
Tandskador:
 Luxerad permanent tand: Försök reponera, kontakt med tandläk/käk-oralkir.





Utslagen permanent tand: Replantera omedelbart! Eller lägg i mjölk/saliv/munhåla. Kontakt
med tandläk/käk-oralkir.
Tandfraktur: Kontakt med tandläk.
Luxerad mjölktand: Reponera ej, kontakt med tandläk.

Traumatiska skador på larynx-trakea: Kan förbises vid multitrauma. Värk, svullnad, hematom.
Heshet och stridor. Ev pneumothorax. Inspektion, palpation! DT/MR, lung-rtg. Var frikostig med
inläggning i tveksamma fall. Säkra andningsvägen före transport! Kortikosteroider (Hydrokortison
200 mg iv) kan minska svullnaden. Op vid fraktur med felställning.
----------------------------------------------------6. Mun och svalg-------------------------------------------------Undersökning munhåla-svalg (MoS):
 Inspektion: Bra ljusförhållanden och tungspatelspegling, fiberendoskopi.
 Palpation: Munhåla och tunga.
 Funktion: Bett och käkrörlighet. Pares i gom eller tunga (n IX, XII).
Aftösa sår/”afte”: Recidiverande ytliga mjuka blåsor eller sår på munslemhinnan. Smärtsamt.
Spontanläker på 7-10 dgr. Kortisonsalva kan prövas.
Herpesstomatit: Primär herpes simplex-inf. Vanligast barn 2-4 år. Feber, multipla sår i
munslemhinnan, nutritionssvårigheter. Råd om nutrition, analgetika, ev antiviral terapi Aciklovir.
Smärtsamt, kan behövas läggas in för hjälp med vätskeintag. Spontant tillfrisknande efter 1-2v.
Svamp (C. albicans): Normalt förekommande i munhålefloran. Inf hos nedgångna eller immunsuppr.
Smärta i munhåla, sväljningssvårigheter. Rodnad slemhinna med vit beläggning, ev odl.
Beh: Mixtur Mykostatin eller T. Diflukan.
Lymfatisk svalgring (Waldeyers ring): Tonsillae palatina (halsmandlar), tonsillae lingualis
(tungbastonsiller), tonsilla pharyngea (vegetationes adenoides/körteln i nässvalg/epifarynx), farynx
(sidosträngar i bakre svalgvägg + granulationer).
Akut faryngit (”ont i halsen”): Rodnad i bakre svalgväggen, förkylningsvirus (rino-, korona-, adeno-,
coxackie-, herpes simplexvirus), vila, analgetika.
Kronisk faryngit: Torrhet, irritation i svalg. Rodnad och granulationer över bakre svalgvägg. Irritativt
vid exposition för luftföroreningar, tobaksrök. Nästäppa med nedsatt fuktning av inandningsluft.
Beh: Eliminera utlösande ämnen. Åtgärda nästäppa, koksaltsköljning.
Akut faryngotonsillit: 300.000 fall/år i Sve. Vanligast barn/ungdomar. Etiologi: Strep pyogenes (=
betahemolyserande streptokocker grupp A, C, G). Övriga bakterier: Mykoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae (TWAR), Cornyebacterium diphteriae (difteri), Neisseria gonorrhoeae,
Treponema pallidum (syfilis), S aureus. Virus: Adenovirus, EBV-mononukleos, HIV.
Streptokocktonsillit: Snabbt insjuknande (timmar). Feber, halsont, sjdkänsla, oftast frånvaro av hosta.
Kompl: Akut glomerulonefrit, reumatisk feber, sepsis. Diagnos: Svullna rodnade tonsiller med
beläggningar, feber, ingen hosta, svullna lymfkörtlar i käkvinklar.
Stöd för streptokockinf: Smultrontunga, skarlatinaformt utslag, impetigo, paronyki.
Peritonsillit (halsböld): Kompl till tonsillit? Bakterier bryter igenom tonsillkapseln. Ensidig rodnad,
svullnad av mjuka gommen med tilltagande trismus, sväljningssvårigheter, otalgi.
Beh: Abscess töms kir + PcV i dubbeldos.
Ind för tonsillektomi: Recidiverande tonsilliter >3-4 tonsilliter/år. 1-2 halsbölder. Obstruktiva
andningsbesvär nattetid. Försämring av psoriasis, RA eller glomerulonefrit i samband med tonsillit.

Mononukleos (körtelfeber, ”kissing disease”): Epstein-Barrvirus (EBV). Generell sjd i lymfatiska
systemet. Vanligast i tonåren. Individuell sjdbild.
Klinik: Vita membranösa beläggningar på tonsiller/vegetativ adenoid. Lymfkörtelförstoringar (hals,
axiller). Lever-, mjältförstoring. ”Tonsillit som ej svarar på penicillin”.
Blodprover: Ak (Monospot), ALAT, diff.
Beh: Vila. Långdraget förlopp (veckor-mån). Avstå från fysisk träning. Analgetika (ab vid misstanke
på samtidig bakterieinf, ej ampicillin pga risk för hudutslag/exantem). Vätska, ev slutenvård på infklinik. Tonsillektomi á chaud vid obstruktiv andningspåverkan.
Kompl: Meningit, encefalit, mjältruptur, trombocytopen purpura.
Tandinfektioner kan ge: Trismus (inskränkt gapförmåga), munbottenflegmone, sänkningsabscesser,
akut nekrotiserande fasciit. Ab med täckning för anaerober: PcV + metronidazol alt klindamycin.
Andra tillstånd i oro/hypofarynx: Tungbastonsillit, epiglottit/struplocksinfl.
Quinckeödem/angioödem: Plötsligt påkommet. Svullnad av läppar, tunga, mjuka gommen. Kan även
påverka larynx med andningshinder. Lm-biverkan (ACE-hämmare), trauma, födoämnesallergi, ärftlig
eller förvärvad brist på C1-esterashämmare. Sjukhusobs i timmar.
Beh: Kortisonsprutor, antihistamin, Cytokapron, ev adrenalininj.
Cancer i munhåla och svalg: Gör ibland ont. Dysfagi. Blödningar. Svårläkta sår, på tungranden,
underläpp. Ensidig tonsillförändring. Risk: Rökning, alkohol. Palpation. Biopsi om ej tydlig
cancermisstanke, om tydlig cancermisstanke remiss direkt till ÖNH-klinik utan föregående biopsi.
Vegetativ adenoid: Körtel bakom näsan.
Adenoidhypertrofi: Ökar i storlek ifrån spädbarnsår, störst vid 7-8 åå, börjar tillbakabildas i tidiga
tonåren. Nästäppa, munandning, apnéer. Nasalt tal. Sängvätning. Trötthet. På sikt störd tillväxt och
påverkan på ansiktsskelett.
Adenoidektomiind (abrasio): Obstruktiva besvär (nästäppa, munandning, snarkning, apnéer), serös
mediatotit/otosalpingit, foniatrisk indikation (nasalitet).
---------------------------------------------------7. Larynx/Strupar------------------------------------------------Larynxsjd: Trauma, benigna tumörer, knottror och polyper, pareser, akuta infl/inf, kroniska infl,
maligna tumörer, funktionella tillstånd. Kategorier: Barn, vuxna-medelålders, äldre. Brosk: 1 tyroid,
2 arytenoider, 1 krikoid. Stämband: Öppning, stängning, tension. Skydd, andning, tal.
Lateral halscysta: Embryologisk från första/andra gälfåran. Preop kartläggning: MR/DT.
Utred: Uteslut cystisk skivepitelmetastas, papillär tyroideacancer.
 30-40åå: Punktion inkl DNA-analys x2, DT, panskopi och cystop i samma seans.
 >40åå: Punktion inkl DNA-analys x2, DT, panskopi med px/TE följt av cystop i andra seans.
Medial halscysta: Duktus tyreoglossus. Prev: 7%. Majoritet av symtom <10åå. Intralingual 2%,
suprahyoid 20%, juxtahyoid 15%, infrahyoid 65%, suprasternal 10%.
Akut/kronisk sialoadenit: Stafylokocker/hemolytiska streptokocker. Svullnad och smärta.
Utförsgången med flockig saliv som smakar illa. Sekret kan masseras fram. Odl. Salivstimulerande
åtgärder. Ab po vb.
Andra inf/infl tillstånd: Påssjuka/annan virusparotit, kronisk juvenil parotit, Sjögrens syndrom.
Svullnad pga spottsten: Förekomst: <1% (60-70% i submandibularis). Etiologi: Ffa kalciumfosfatstenar (gikt – urinsyrastenar). Måltidsrelaterade besvär/recidiverande infl/inf.

Diagnos: Palpation/DT/MR/sialografi/UL. Stor sten i submandibularisutförsgången  klipp upp
mynningen och extirpera stenen. Sten i submandibulariskörteln: Ab om akut inf  extirpation av
submandibulariskörteln i lugnt skede.
Ranula: Spottkörtelcysta i munbotten (från sublingualis) med tunn blåskimrande vägg. Sklerosering
alt extirpation av cysta inkl glandula sublingualis.
Mukocele: Tilltäppt spottkörtel ger slemfylld cysta, ffa på insidan av underläppen. Extirpation i LA.
----------------------------------------------------------8. OSAS-----------------------------------------------------Sömnrelaterade andningsstörningar: Svalget, ett mjukt ”muskelrör”. Sömn är muskelavslappnande.
Vid trängsel i övre luftvägar: Svårt att hålla luftvägarna öppna vid inandning och sömn. Bevarade
andningsrörelser. Snarkning.
Spektrum:
 Habituell snarkning, normal andning
 OSA (obstruktiv sömnapné): Inskränkt luftflöde vid inandning men bevarade andningsrörelser.
 OSAS (obstruktivt sömnapnésyndrom): OSA + symtom på sömnighet/trötthet
 CSA (central sömnapné): Central genes till andningsuppehåll, inga andningsrörelser.
 Blandade/mixed apnéer: Kombinerade centrala och obstruktiva apnéer, svårt OSAS-sjuka.
Trängsel i de övre luftvägarna vid sömn ger sömnrelaterade andningsstörningar:
Svår trängsel: OSAS med:
 Längre andningsuppehåll som leder till syrebrist.
 Lättare att diagnostisera med polygrafi i hemmet.
Måttlig trängsel: OSAS med:
 Kortare andningsuppehåll 10 sek, ingen syrebrist.
 Mikrouppvaknanden, sömnfragmentering.
 Svårdiagnostiserade, EEG krävs, polysomnografi.
Varför trängsel? Ökad fettinlagring hals, kort haka, stora halsmandlar, stor tunga, ryggläge, nästäppa.
Lokal svalgskada:
 Svullnad + infl: Snarkning, rökning, reflux.
 Lokal nervskada i slemhinna och muskler: Snarkning (vibration, sträckning).
Överviktsproblematik: 70% med symtom är obesa, BMI >30. 40% av obesa har sömnapé. Ökning i
samhället. Kan botas med viktnedgång! Svårt gå ner i vikt om dålig sömn. Hormonförändringar.
Farligt med alkohol, bensodiazepiner: Muskelsvag, CNS-påverkan (mindre arousals, längre apné).
Vanligt med sömnrelaterade andningsstörningar? Snarkning varje natt (25-35%), sömnapné (4%
män, 2% kvinnor), 1 kvinna på 5 män söker vård för snarkning. Stort mörkertal!
Diagnos: Sömnapnéregistrering. Polygrafi i hemmet mäter: Luftflöde genom näsan, andningsrörelser,
syremättnad, positionsläge.
Vilka sömnstörningar utreds med polysomnografi (PSG) på sömnlab ÖNH-kliniken på HS?
Övertrötta/sömniga med viss snarkning: Polygrafi visar ingen säker OSAS, misstanke på OSAS med
dålig sömnkvalitet. PSG mäter sömnstadier (EEG, EOG, EMG) och andning parallellt. Periodiska
benrörelser (PLM) kan ge sömnfragmentering. Vuxna och barn från 1 år.
Vad händer när du andras dåligt under sömn? Blir dåligt återhämtad av sömn! Dålig sömnkvalitet
pga mikrouppvaknanden. Uttalad trötthet/sömnighet, mikrosömnattacker, koncentrationssvårigheter,
brist på djupsömn (dålig återhämtning).
Farligt att andas dåligt under sömn? Sömnfragmentering med/utan syrebrist samt infl och stress i
kroppen  Övervikt, hjärtkärlsjd, diabetes, ökad dödlighet! Grav OSAS  4x ökad mortalitet i
hjärtkärlsjd, cancerrisk. 40-åring med OSAS = 57-åring utan OSAS.

Hjärtkärlsjd och OSAS: Högt BT: 60-70%. 83% av dem med svårbeh högt BT hade sömnapné. Går
tillbaka med beh mot sömnapné. 4x ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, om allvarlig OSAS,
>30 sömnstörningar per sömntimme.
Olycksfrekv pga sömnighet/trötthet: Trötthet 15-30% av alla trafikolyckor. Sömnapné 12x ökad risk
för singelolycka. Körkortsfrågor: Svenska läk försiktiga att rapportera pat, då de annars skräms att
söka vård.
Hur förbättra andning under sömn? Undvik: Ryggläge, rökning, alkohol, övervikt. Andas via
näsan!
Beh med näsmask, CPAP: Kontinuerligt övertryck med luft, livslång beh, hälften tolererar den, ”får
ett nytt liv”-piggare. Hyreskostnad 100 kr/mån, maskkostnad 1500 kr/år.
Tandskenor som drar fram underkäken: Ger ett underbett ca 5 mm. Specialgjorda av tandläkare, ej
nätköp! ½ vill pröva, ½ fortsätter. Prövas även i svårare fall om CPAP misslyckas. Gratis om
sömnapné. 7000:- om snarkningar.
Svalgop och borttagande av halsmandlar (UPPP): Bör ha prövat CPAP och tandskena först. Om
yngre med stora halsmandlar, op i förstahand.
Hur UPPP-pat? 88% nöjda, 98% ångrar ej, 64% botade. Få biv/allvarliga kompl. 60% minskning av
andningsstörningar. Halvering av dagtrötthet.
Riskfyllt op OSAS-pat i narkos: Obesa, kort haka, slemhinneöverskott (svullnar lätt). Svårintuberade,
desaturationer postop, postop övervakning (i vissa fall över natten).
Undvik UPPP: Gravt obesa (BMI >35), liten haka, stor tunga, hjärtkärlsjuka. I förstahand CPAP,
tandskena, ev trakeostomi.
Barn med sömnrelaterade andningsstörningar: Symtom: Snarkning, ev andningsuppehåll, orolig
sömn, svettas, sängvätning, koncentrationssvårigheter, bettfelställning, trattbröst. Vanligt och farligt:
2% OSAS, 11% sömnrelaterad andningsstörning, 2-5 åå, avplanande viktkurva, cor pulmonale.
Ovanliga orsaker till OSAS: Obesitas, liten underkäke, stor tunga, Downs, ansiktsanomalier
(Treacher-Collins, Pierre Robins syndrom).
Beh: Op (adenotonsillektomi).
Om nästäppa, munandning och snarkningar: Körtel, ”barnpolyp”, bakom näsan skrapas bort.
Om andningsuppehåll: Även halsmandlarna op bort. 90% bättre eller bra efter op.
När op inte hjälper: Kortisonnässprej (Nasonex), antirefluxbeh (Nexium), antileukotrien
(Montelukast), reop, ev gomplastik. CPAP till barn i ovanliga fall.
När söka för sömnbesvär/ökad trötthet/sömnighet? Nedsatt arbetsförmåga pga trötthet, mikrosömnattacker, misstänkta andningsuppehåll (besvär minst 3 av veckans nätter i 3v), distriktsläk
remitterar till specialist.
---------------------------------------------9. Huvud- och halscancer---------------------------------------------Symtom man inte får ignorera: Knöl på halsen (ofta första symtomet), ensidiga symtom
(smärta/värk, nästäppa, lockkänsla öra), sår som inte läker, andningsbesvär, ihållande heshet, svårt att
svälja mat.
Skivepitelcancer: Utv från yttersta lagret i slemhinnan, epitelet, och sprider sig i basalmembranet.
Näsa, bihålor, munhåla, svalg, larynx.
1. Läppcancer: Sol, rökning. 150/år, M>K. Sår som inte läker. Px. Stadieindelning enl TNM. ULFNAC. Kir alt brakyterapi.
2. Munhålecancer: Rökning, alkohol, skavande proteser. 300/år. M>K. Sår som inte läker, protes som
inte passar. Px. TNM. DT-skallbas-hals-thorax. UL-FNAC. Panendoskopi, bedöm operabilitet och
utbredning. Kir, ev i komb med RT + ev braky. Halsdissektion om N+.
3. Orofaryngeal cancer: Rökning, alkohol, HPV. 350/år. M>K. Långvarig ensidig halssmärta. Knöl
på halsen. Px. TNM. DT-skallbas-hals-thorax. UL-FNAC. Panendoskopi. Primärt kemoradioterapi. Ev
kir mot hals. Ev salvage.

4. Hypofarynxcancer: Rökning, alkohol. 65/år. M>K. Sväljningsbesvär, heshet, knöl på halsen. Px.
DT-skallbas-hals-thorax. UL-FNAC. Panendoskopi. Primärt kemoradioterapi. Halsdissektion vid
halsmetastaser. Ev salvage.
5. Larynxcancer: Rökning. 190/år. M>K. Heshet, sväljningssvårigheter, knöl på halsen. Px. DTskallbas-hals-thorax. UL-FNAC. Panskopi + px. Radioterapi eller kir på små. På större eller recidiv
kan laryngektomi bli aktuellt.
6. Epifarynxcancer: EBV. 20/år. M>K. Ensidig SOM, ensidig nästäppa. Knöl på halsen. Px. DTskallbas-hals-thorax. UL-FNAC. Panskopi + px. Radioterapi.
Näsa-bihålor: Skivepitelcancer, adenocarcinom, malignt melanom. Ensidig nästäppa, upprepade
näsblödningar. DT-skallbas-hals-thorax. UL-FNAC. Ofta kir + preop radioterapi.
Spottkörteltumörer: Alla knölar ska utredas – finnål! Ju mindre spottkörtel desto större risk för
malign tumör! Parotis oftast godartade. Submandibularis 50% maligna. Små spottkörtlar i
munslemhinnan är mkt ofta maligna.
 Maligna: Adenocarcinom, adenoidcystisk cancer, mukoepidermoid cancer, acinic cell cancer,
PLGA, malignt melanom (metastas, leta primärtumör).
 Benigna: Pleomorfa adenom, monomorfa adenom, (Whartin).
Panskopi: Skopi av hela luft-matstrupe. Provtagning – px. Tumörutbredning. Ytterligare tumörer?
Beh-biv av kir: Ju mer beh, desto mer biv akut och långsiktigt. Stor individuell skillnad på känslighet
hos pat. Smärta, stelhet, dålig rörlighet i hals och axel efter op och strålning. N accessoriuspares.
Känslig och tunn hud.
-------------------------------------10. Seminarium: Andningssvårigheter------------------------------------Fråga 1: När du som läk tar emot pat med andningssvårigheter är det mkt viktigt att relativt
snabbt kunna särskilja vilken typ av andningsbesvär pat har. Oftast delas dessa i 2
huvudkategorier som har stor betydelse för vidare utredning.
a) Vilka är dessa 2 kategorier?
 Högt andningshinder (extrathorakalt) ger inspiratoriska stridor.
 Lågt andningshinder (intrathorakalt) ger exspiratoriska stridor.
Fall 1: Ludvig är en 2-årig gosse, tidigare väs frisk frånsett några förkylningar. Han har under
dagen varit småsnuvig och kanske lite febrig men han har varit på dagis som vanligt. Efter att
ha sovit ett par timmar vaknar han vid midnatt med torr, skällande hosta, heshet och
inspiratoriska stridor. Föräldrarna blir mkt oroliga och rädda. Pappan ringer till lasarettet i
Falun där du går jour som AT-läkare.
a) Hur kompletterar du anamnesen?
Allmänpåverkan? Trött? ÖLI-symtom? Feber? Främmande kropp? Astma? Svårt andas? Dreglar?
Muskelsvag? Blåa/cyanotiska läppar/fingrar? Blek? Hänt tidigare? Lindras av att vara ute i kall luft?
Har föräldrarna plockat upp barnet? Vaccinerad? Svårt svälja?
b) Vad är den mest sannolika diagnosen?
Pseudokrupp (falsk krupp). (Svullnad precis under stämband  inspiratoriska stridor, skällande hosta).
c) Vilka råd ger du till pappan?
Ta upp barnet upprätt (minskar svullnaden). Barnet ska sitta/stå upp. Ge dryck. Hostmedicin med
efedrin. Kall luft. Gör svalt i barnets rum och höj huvudändan. Håll barnet lugnt. Febernedsättande om
feber, näsdroppar om nästäppa. Om barnet har kvarstående andningssvårigheter (>30 min)  sjukhus.
d) Vad är etiologin till det här tillståndet?
Krupp i samband med förkylning. Virusinf, ofta parainfluensa som inf i näsa och nasofarynx. Sprider
sig nedåt och ger svullnad i larynx och trakea. Ödem i stämband och subglottiska rummet ger stridor,
heshet, skällhosta. Smala luftrör hos små barn svullnar upp och blir trängre vid infl. Vanligare hos
pojkar. Recidiv vanligt.
e) Om inte dina råd hjälper och barnet åker in, vad har du för behandling att erbjuda?
 Mild: Dexametason/kortison (0,5 mg/kg) tablettform/inh.

 Måttlig: Dexametason, Budesonidinh (Pulmicort), adrenalininh (1-2 mg spädd i NaCl).
 Svår: Kortikosteroider, adrenalin, syrgas. Rubensblåsa. Intubationsberedskap.
f) Nämn 2 viktiga diffdiagnoser (som du delvis kan utesluta med anamnesupptagning, se första
frågan). Beskriv typiska symtom, sjdförlopp och beh för dessa (initialt och på sjukhus).
Främmande kropp: Initialt hosta och cyanos, sedan släpper laryngospasmen och föremålet trillar ned
(oftast hö). Symtomfritt intervall. Kan vid hoststöt slungas upp igen och orsaka totalstopp.
Sensymtom: Långvarig hosta, recidiverande pneumonier. Oftast pojkar. Har barnet svalt/lekt med
något? Lungrtg (rtg-tätt föremål?), lungauskultation. Bronkoskopi. Kolla i svalget, vänd uppochned på
barnet och skaka rel kraftigt, mun-mot-mun, koniotomi.
Epiglottit: Påverkat AT (barnet ser påtagligt sjukt ut, sitter gärna framåtlutat), dreglar, hög feber
plötsligt, ej hosta, snabbt förlopp, halssmärta. Sväljningsvårigheter (aldrig vid krupp) vid tilltagande
besvär, stridor vid in/utandning. Vaccinerad mot HI typ B? (Alla ska vara vaccinerade! Största
riskfaktorn för epiglottit). Debut närsom på dygnet (krupp vanligast nattetid). Spegla epiglottis,
fiberlaryngoskopi. Akut transport till närmaste ÖNH-klinik. Rutinprover, blododl, epiglottisodl.
Inläggning och aktiv observation. Ev intubering, trakeotomi vid svårigheter. Iv ab + kortison.
Laryngotrakeobronkit: Lätt påverkat AT, stridor vid in/utandning, torrhosta, feber, inga
sväljningsbesvär, bifasiskt förlopp. Ev intubering, fuktad inandningsluft i komb med mukusreglerande
lm. Bredspektrumab efter NPH-odl.
Allergi/anafylaxi: Kända allergen? Andra tecken på anafylaktisk chock?
g) Vad betyder koniotomi och trakeotomi, och när görs de (indikationerna)?
Koniotomi: Nödtrakeotomi/krikotyrotomi. Om högt andningshinder + inte hinner/kan intubera. Akut
snitt genom huden och membrana krikotyroidea (huvud maximalt bakåtböjt) ner till luftstrupen för
skapa fri luftväg. Luftvägshindret måste sitta ovan membrana krikotyroidea. Akta stämbanden!
Tillfällig lösning, åtföljs ofta av trakeotomi. Snabbare och enklare än trakeotomi.
Trakeotomi: Öppning in till luftstrupen görs i halsen strax nedanför struphuvudet (mellan
krikoidbroskring 2-4) för att underlätta andningen. Tidskrävande. I öppningen placeras en
trakealkanyl/respirator. Ind: Långvarig respiratorvård, trauma ansikte/hals, stämbandspares,
andningsinsuff, huvud-halscancer, missbildning ansikte/hals, ansiktstrauma, angioödem. Under narkos.
Fall 2: Du träffar Stefan, 30 år, på VC i Norrtälje. Han söker med halsont sedan ett par dagar
tillbaka samt sväljningssvårigheter och feber runt 39 grader. Du tittar in i halsen och ställer
diagnosen akut tonsillit.
a) Vilka symtom och statusfynd stöder denna diagnos?
Feber ≥38,5, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna, beläggning på tonsillerna, frånvaro av hosta.
b) Det är svårt att med ögat skilja på virus- och bakteriebetingad tonsillit. Vilka fynd och
symtom talar för en streptokockus A-inf, dvs när skall man göra ett StrepA-snabbtest?
Centorkriterierna: Feber ≥38,5, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna, beläggning på tonsillerna,
frånvaro av hosta.
Om 2-4 kriterier uppfylls bör ett StrepA-test tas. Uppfyller man endast 1 + har hosta, snuva eller
heshet = troligast viros. Uppfyller alla 4 + 1 tilläggskriterium kan man sätta in ab direkt.
Tilläggskriterier: S pyogenes i närmiljö, paronyki, impetigo, smultrontunga, skarlatinaformt.
c) Ge förslag på diffdiagnoser, både vad gäller vuxna och barn?
Vuxna: Mononukleos (ge ej Amimox  utslag), epiglottit, difteri (gråvita beläggningar,
utlandsresa/kontakt), tonsillär hypertrofi (ej smärta/inf-tecken).
Barn: Epiglottit (ssk vid svårigheter att svälja saliv), lymfom, virus?, mononukleos?
Andra diffar: Lingual tonsillit, angina vincenti (fusobakterie, ensidig tonsillit), peritonsillit, malignitet,
HIV, virusfaryngit.
d) Ge förslag på behandling när infektionen är virös alternativt bakteriell.
Virös: Smärtstillande, febernedsättande, vila.
Bakteriell: PcV 1g x3 i 10dgr, Klindamycin vid Pc-allergi. Om <65 kg: 12,5 mg/kg x3.
Om ny inf <30d (recidiv): Odla + Klindamycin (dvs preparatbyte). Om ny inf >30d: PcV igen.
e) Många är rädda för tonsillitkompl. Ange några och förklara varför de är farliga.
Peritonsillit (abscess, andningshinder), sepsis (livhotande), post-streptokockglomerulonefrit, reumatisk
feber (kan ge men för livet), myokardit, nekrotiserande fasciit.

Fall 3: Gunnar, 51 år, är din nästa pat. Han har rökt sedan tonåren och tidvis druckit mkt
alkohol. Han söker akut pga ont i halsen sedan 3 dgr tillbaka. Symtomen har progredierat. Han
har feber (39 grader) och känner sig sjuk. Det känns tjockt i halsen, han har svårt att svälja sin
egen saliv och det känns ansträngande att andas. Status visar helt retningsfria tonsiller men han
har svullnad i munbotten.
a) Vad är den mest sannolika diagnosen och etiologin till det?
Munbottenflegmone. Kort förlopp 1-2 dygn, sväljsmärtor, ev trismus, feber, påverkat AT. Ofta från
underkäkens tänder, ibland gl submandibularis-inf. Enkel: Förhårdnad i munbotten + tungbas svullnar
och lyfts. Komplicerad: Risk för ofri luftväg, munbotten + tungbas svullnar upp, risk för spridning
runt farynx till skallbas resp via halsens fascior. Malignitetskoll efter beh pga ålder, rökning, alkohol.
b) Handläggning på en vårdcentral och på sjukhus?
VC: Akutremiss ÖNH.
Sjukhus: Övervaka luftväg. Fiberintub om påverkad. Ambulans till akuten. Inläggningsfall, ev IVA.
Punktion. Dränering om abscess (kan vara submandibularis – Ludwigs angina), ab iv, smärtstillning,
antiflogistika, tandläkarkonsult. Adrenalin och kortison.
c) Vilka andra tillstånd orsakar svullnad i munbotten rel snabbt men utan infektionssymtom?
Spottsten, hereditärt angioödem (plasma + cyklokapron), allergi (kortison), insektsbett/sting,
allergiska larynxödem, mekaniskt hinder, trauma (glöm ej diffa kemiskt trauma!), tumör (långsamt).
Fall 4: Sedan träffar du Ralf, 70 år, som har varit hes i 2-3 mån. Han har fått ab vid två tillfällen
eftersom hans heshet debuterade i samband med en luftvägsinf. Medicineringen har inte hjälp.
Rösten har försämrats så mkt att han har svårt att göra sig hörd, har också fått svårt att andas.
a) Handläggning på en vårdcentral?
Akutremiss ÖNH om andningssvårighet. Ambulans (ev intubering). Om ej andningssvårighet:
Malignitetsutred. Anamnes, hereditet, rökning, användning av kortisonsprej, förekomst av sura
uppstötningar. MoS, larynx, hals. Kolla tyroideafunktion. Biopsiremiss. Esofagoskopi, bronkoskopi,
DT, MR, lungrtg. Rökavvänjning. Auskultera lungor. Inspiratoriska stridor – större tumör. Remiss till
ÖNH om heshet >3v.
b) Vilka olika kategorier av sjukdomar kan orsaka heshet?
Funktionella: Fonasteni, habituell dysfoni, psykogen afoni, målbrottsstörningar.
Inflammatoriska: Akut laryngit (virus vanligast), kronisk laryngit (pga rökning, reflux – ”spill over”),
akut laryngotrakeobronkit.
Strukturella: Polyper, stämbandsknottror, åldrande slemhinna, kontaktgranulom, tumör/malignitet,
Reinckeödem (rökare), intrathorakal struma, cystor, myxödem.
(Neurologiska)
c) Ange minst 3 tänkbara orsaker till hans heshet!
 Stämbandscancer: Rökning, alkohol, 90% män, inspiratoriska stridor.
 Kronisk laryngit: Rökning? GERD? Exponering för retande gaser? Användning av rösten?
 Reinckeödem: Vanligare hos kvinnor, rökning, ödem.
 Röstmissbruk
 Biverkning av inhalationssteroider: Färre dostillfällen, helst 1x/dygn, minskar risken.
Även malignitet, rökning och alkohol, inf, stämbandspares pga stroke/neurosjd, thorakalt
aortaaneurysm, reflux, hypotyreos.
Fall 5: Kalle är 3 år och kommer nu tillsammans med mamma till VC eftersom Kalle inte riktigt
passar in på dagis. Han har svårt att koncentrera sig och fröknarna klagar på att han inte deltar
i verksamheten. Kalle snarkar varje natt och hans mamma tror att han har andningsuppehåll,
fast hon är lite osäker. Kalle vaknar ofta på nätterna och är ledsen. Då får han ligga i mammas
säng och där far han omkring som en propeller och blir alldeles svettig.
a) Vilken diagnos misstänker du när du hör den här sjukhistorien?
Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). (Adenoidhyperplasi).
b) Vad förväntar du dig att hitta när du undersöker Kalle?
Stor adenoid, stora tonsiller, trattbröst, bettfelställning, liten haka, utplanad viktkurva/avmagrad,
nästäppa, nasalt tal, munandning, smalare och längre ansikte, upprepade ÖLI, missbildning i skelettet,
asymmetriska näsborrar, septumdeviation, stor konka, överbett, korsbett.

c) Om du är osäker, finns det någon undersökning du kan göra för att få klart för dig vad det är
som fattas Kalle?
Polysomnografi (sömnregistrering).
d) Vilken behandling rekommenderar du Kalles mamma?
Adenotonsillektomi. Remiss till ÖNH (om barn/<40åå).
-----------------------------------------11. Seminarium: Ansiktstrauma----------------------------------------Fall 1: En multitraumapat kommer in till akutmottagningen där du är jourhavande öronläkare.
Förutom frakturer i armar och ben har pat också en stor laceration i ansiktet. Den sträcker sig
från vänster käkvinkel till mungipan och genom nästippen.
a) Beskriv dina initiala åtgärder.
ABCDE. Fria luftvägar. Andning? Cirkulation? Blödningar? Skallskada? Saknas tänder? Lösa
tänder/protes? Svullnad tunga/svalg? Blödningar/koagel i luftvägar? Frakturkompression? Finns skada
på halsryggen? Synpåverkan? Utesluta ovanstående eller bekräfta och åtgärda. Systemisk palpation av
ansiktet. Bedövning med Xylokain och adrenalin. Noggrann rengöring och avlägsnande av främmande
kroppar. Sparsam revision. Noggrann revision med adaption av sårkanter. Om osäker på bra resultat
gör bara rent och lägg NaCl-kompress och be någon annan sy. Kan vara brott genom skallbasen. Se till
att inte stoppa upp saker och ting i näsan så att de åker in för långt in. Kan pat andas genom näsan?
Rensugning, kan pat andas då? Tvätta noga. Akta facialis!
b) Vad skiljer hudskador och mjukdelsskador i ansiktet från liknande skador på andra delar av
kroppen?
Mer genomblödning/god kärlförsörjning, läker snabbare. Kan vänta med suturering upp till 24h. Större
krav på kosmetiskt resultat. Finare suturer, kortare tid till suturborttagning. Tänka på att inte skada
parotisgång, n facialis, öga eller tårkanal. Möjligt primärsy. Bevara alla små hudbitar och sy, om det
blir nekros får man ta bort det senare. I Sthlm är det ÖNH eller plastikkir som ansvarar för
ansiktsskador för att det skall bli så fint som möjligt.
c) Vilka principer när det gäller suturer av läppar?
Passa noga ihop läppröda. Övergången till det läppröda markeras innan lokalbedövning. Noggrann
adaption av vermilium. Resorberbar i slemhinna, icke-resorberbar i hud. LA med adrenalin. Rengöra
noga för att undvika tatuering. Suturera lager för lager, gå inifrån och ut.
d) Vad bör man också iaktta vid slutning av den här skadan?
Andra specifika skador? Duktus parotikus (risk för utv av fistlar), n facialis (lagoftalmos, hängande
mungipa). Vid skada krävs mikrokir suturering <24h. Kontakt med ÖNH om omfattande sårskada.
Fall 2: En 5-årig liten pojke kommer in till ÖNH-akuten med sin mamma efter att han ramlat
på studsmattan och slagit näsan i metallkanten. Mamman är säker på att pojken brutit näsan,
då den är svullen och lite missfärgad.
a) Vilken är nyckelfrågan som du måste ställa?
Fiska efter septumhematom och dess 4 alarmerande symtom: Smärta, feber, nästäppa, snuva.
b) Hur undersöker du pojken?
Avsvällande + bedövande tussar som får sitta i 10-20 min. Inspektion (före och efter avsvällning) med
nässpekulum, palpation. Kolla efter deviation, inpressning, krepitation, ömhet, patologisk rörlighet,
felställning, nässeptum. Rtg ej nödvändigt.
c) Vilken diagnos måste uteslutas?
Septumhematom.
d) Behandling?
Septumhematom: LA-adrenlin, skär upp och dränera, reponering i samma seans. Barn sövs. Ab.
Om tveksam diagnos: Info om uppmärksamhet på nästäppa (ssk ensidig). Näsfx reponeras <7-10d.
e) Vilken är den komplikation som du fruktar?
Septumabscess  broskdestruktion (sadelnäsa). Man vill ej op barnnäsor då de ej är färdigväxta.
Fall 3: Du är underläkare på ÖNH-akuten och det kommer in 18-årig man som spelat tennis och
fått en tennisboll i vä öga. Ögat är ordentligt svullet men mannen har ej några uttalade smärtor.
a) Hur undersöker du den unge mannen och vilken fraktur skall du misstänka i förstahand?

Orbitaväggsfraktur/blowoutfraktur. De har inte så ont som man kan tro. Inspektion, palpation av
ansiktsskelett, DT-koronal projekt inkl mandibeln. Ögonundersökning: Syntest, diplopi, ögonmotorik,
pupill, rödfärgsseende, synfält. Neurologstatus, traktionstest.
b) Vilka fynd styrker din diagnos?
Periorbital svullnad, missfärgning, dubbelseende, ont i ögat, ev påverkad ögonmotilitet, känselpåverkan i mellanansiktet. Hos unga fjädrar brosket tillbaka  risk muskelinklämning (kan ej titta
uppåt med det ögat).
c) Vilka är de typiska frakturerna vid den här diagnosen?
Orbitabotten, medial orbitavägg, orbitatak, lateral orbitavägg. Oftast kombinationer.
d) Hur handlägger du skadan och hur påverkar dina undersökningsfynd handläggningen?
DT. Fx omfattning avgör expektans eller op. Absoluta op-ind: Inklämd extraokulärmuskel,
retrobulbärt hematom, annat hot mot syn/öga. Om ej inklämning: Åb <1v (för avsvällning), remittera
till ögonläkare som får bedöma.
Fall 4: Lite senare på kvällen kommer en kraftigt etylpåverkad 45-årig man in med polisen. Han
har blivit misshandlad och påträffats medvetslös. Mannen är nu vaken och förefaller orienterad.
Han är kraftigt svullen över hö ansiktshalva och vid undersökning finner du att kindkonturen
är ordentligt avflackad och patienten klagar över svårigheter att gapa.
a) Vilken är den troliga diagnosen?
Zygomatikomaxillär fx/zygomatikusfx.
b) Vilka är de 4 stödjepunkter som kan engageras vid en sådan fraktur?
Margo infraorbitalis, sutura frontozygomatika, arkus zygomatikus, laterala stödjepelaren mellan
korpus zygomatikus och maxillan.
c) Vilka andra symtom är det troligt att pat klagar över och vad hittar du vid undersökning
förutom den avflackade kinden?
Palpabelt hak i margo infraorbitalis, subkonjunktivalt hematom, nedsatt sensibilitet motsvarande n
infraorbitalis, trismus (käken låser sig), ev diplopi (orbitabottenfx), subkutant emfysem kan utvecklas
vid snytning (säg till pat att inte snyta sig).
d) Vilken undersökning är indicerad och vad skall man ge pat för instruktioner innan hemgång?
DT-skalle-mandibel. Äta mjuk kost, ej snyta sig (risk för subkutant emfysem).
e) Vilken är behandlingen vid en tetrapod fraktur?
Öppen reposition och osteosyntes med plattor <1v. (SÖS-metoden: Reposition med krok). Om allt
ligger fint: Exspektans. Om stödjepunkter finns kan man dra upp med krok. Om ligger löst måste man
fixera alla delarna med plattor.
Fall 5: Fram på småtimmarna larmar man igen och ytterligare en multitraumapat kommer in
efter en trafikolycka. Pat var förare och har inte använt säkerhetsbälte. Hon har slagit ansiktet i
ratten och när du kommer för att bedöma henne på akutrummet finner du vid undersökningen
att hennes gom är lös.
a) Vilken typ av fraktur överväger du?
Le Fort I/mellanansiktsfraktur.
b) Beskriv skillnaderna mellan dessa olika fraktursystem?
 Le Fort I: Lös gomplatta, maxillär fraktur.
 Le Fort II: Separation av näspyramiden, eng näsan och etmoidala komplexet.
 Le Fort III: Omfattar hela mellanansiktet inkl os zygomatikus (kraniofacial avlösning).
c) Vilken annan fraktur kan misstänkas vid ett högenergitrauma mot ansiktet och pannan?
Vilka symtom är vanliga vid dessa frakturer?
Naso-orbital-etmoidalfx/NOE. Svullnad kring näsan, mediala ögonvrån och pannan. Rörlighet i
mediala ögonvrån, tillplattad näsrygg, likvorré, näsblod, telekantus.
d) Hur ser behandlingsstrategin ut vid dessa frakturer?
Handläggs med käkkirurg, i regel opfall. Om maxillan är kraftigt dislocerad bakåt-nedåt utgör detta
hot mot luftvägarna och akut beh ska ske. Tamponera ej näsan utan att fixera frakturen pga risk att
ytterligare dra isär frakuren och därmed öka blödningen. Börja nerifrån och bygg upp ansiktet/bettet.
Bygg från bettet. I övrigt handläggning <1v med öppen reposition och intern fixation. Isolerad

alveolarskottsfraktur reponeras och fixeras till angränsande icke-mobila tänder. Plattosteosyntes vid Le
Fort I och NOE. Fraktur i sinus maxillaris framvägg behöver man oftast inte göra något åt.
Fall 6: Under din jourtjänstgöring kommer en pat som inte kan stänga munnen. Han talar
otydligt och saliven rinner eftersom han inte kan stänga munnen för att svälja. Han försöker
förklara att det hänt förr, men att han då alltid har lyckats normalisera tillståndet. Vad handlar
det om?
Käkluxation. Reponering, muskelrelaxerande, smärtstillande, fixera.
Fall 7: Här ser du en traumapat med tandförluster i komb med omfattande mjukvävnadsskador.

a) Nämn några viktiga saker att ta reda på?
Finns alla tänder kvar? Plocka ut tänderna + tandbitar som ev åkt in i mjukdelar. Stoppa in metallbit
och känn runt. Lokalt hematom i munbotten? Fria luftvägar? Käk/mandibelfraktur? Nervskador?
Sensibilitetspåverkan? Tetanusvaccinerad? Rtg-undersökning.
b) Hur ser tågordningen ut för åtgärdandet av själva skadan?
Bedöva, rengör, sterilisera, ab-profylax. Replantera om möjligt utslagna tänder. Sy ihop mjukdelar.
Om tänderna åkt ut >30 min så går de knappt att sätta tillbaka. Dock längre tid om tänderna stoppas i
mjölk eller saliv.
c) Kan/skall tänderna reponeras?
Ja, om möjligt, tandläkarkontakt <12h. Utslagna permanenta tänder: Replantera omedelbart eller lägg i
mjölk eller saliv/munhåla och kontakta tandläkare/käkkirurg. Luxerad tand: Försök reponera. Kontakt
med tandläkare. Tandfraktur: Kontakt med tandläkare. Tänder som ej sitter fast och varit utanför >30
min plockas bort. Mjölktänder ska ej sättas tillbaka på barn då det kan skada underliggande tandanlag.
d) Val av suturmaterial?
5-0 (ev 6-0). Resorberbar (Vikryl) i slemhinna/muskel och icke-resorberbar (Ethilon) i hud.
e) Hur sker sutureringen?
Lager för lager, inifrån och ut (buckalslemhinna-muskel-hud), passa ihop det läppröpa.
f) Antibiotikastöd?
Ja, i det här fallet kan man tänka sig, annars oftast inte. Ab vid djurbett.
g) Annat?
Ärr läker snyggare om de ej solexponeras och om man tejpar för i 6 mån, helst 1 år. Mindre risk
missfärgning. Om pat ej är nöjd efter 1 år  höra av sig för sårrevision. Kontakt med tandläk/käkkir.
---------------------------------------12. Seminarium: Hörsel och kurvor--------------------------------------Fall 1: Du har ditt första vik som allmänläkare i Nordmaling. En av dina pat är Ragnar, 81 år.
Han söker mest för att omgivningen vill det. Hustrun, barn, barnbarn och vänner har tröttnat
på att han alltid ”frågar om” och ibland verkar närmast frånvarande då de alla träffas för att
umgås. Kan det vara så att han börjar bli dement?
a) Vad är det första som du bör misstänka?
Presbyakusis (åldersrelaterad HNS, hårcellerna i snäckan försvinner). Även bullerskada, vaxpropp.
b) Hur kompletterar du anamnesen?
Tidigare yrke? Tinnitus? Båda öronen? Variation? Ärftlighet? Tid/nuv sjd? Tid vaxpropp? Högt
ljud/bullexponering? Andra funktionshinder? Tidsaspekt/debut? Yrsel? Lm (aminoglykosid, diuretika,
ASA, cytostatika)? Tidigare öronbesvär?
c) Vad kan du göra för att undersöka Ragnar?
Trumhinnestatus inkl rörlighet (normalt om åldersrelaterad HNS), konversationsprov, viskprov, Weber
(lateraliserar till sidan med ledningshinder) + Rinnes (om åldersrelaterad HNS så hörs ej längre ljudet
när man flyttar stämgaffeln från mastoid till luften) (ingen skillnad om bilat åldersrelaterad HNS för
Weber och Rinne), inspektion av hörselgång (vaxpropp, infl). Förmåga tillgodogöra sig hörselhab.
d) Vart remitterar du honom och vad kan göras där?
Remiss till hörselklinik/hörcentral för tonaudiogram om bilat HNS. Hörapparat kan bli aktuellt. ÖNH
om ensidig HNS eller patologiskt trumhinnestatus. DT/MR och ABR kan göras för utseluta
Schwannom.

Fall 2: Du har fått möjligheten att jobba extra en sommar på Scanias företagshälsovård i
Södertälje. Mottagningen är välutrustad och har en anställd audionom som gör hörseltester. På
mottagningen möter du Oskar, 63 år, som har arbetat som montör på företaget i 30 år. Han
uppger att han har fått allt svårare att uppfatta tal i grupp och ibland även på avstånd.
Dessutom har han besvär av en bilateral tinnitus, vilken ytterligare stör hans hörande.
a) Vilken/vilka diagnoser misstänker du?
Bullerrelaterad sensorineural HNS (10 år med >85dB/dag (8h)), presbyakusis, otoskleros, vaxpropp.
Tinnitus tyder på kokleaskada.
b) Hur undersöker du Oskar?
Tonaudiometri (åtminstone audiogram), otoskopi, Weber, Rinne, viskprov.
c) Vad kan du tänkas finna vid tonaudiometri?
Breddat bullerdike i audiogrammet mellan 3-6kHz.
d) Vart remitterar du honom?
Hörselklinik/hörcentral.
e) Vilken behandling ser du som möjlig och vilket resultat förväntar du dig av denna?
Hörapparat kommer hjälpa problemet att uppfatta tal i grupp (dvs urskilja röster). Hjälper även om det
är svårare att höra kvinnor än män. Inom de intervall hörseln gått förlorad kommer hörapparaten inte
ge någon förbättring. Hörselskydd, öronproppar, KBT (för tinnitusen).
f) Om Oskar hade besvärats av en ensidig tinnitus, hur tänker du då differentialdiagnostiskt?
Vestibularisschwannom: Radiologi, MR, hjärnstamsaudiometri (ABR, mäter svaret i nerven om
trögare på ett område för lokalisation). Ménières syndrom (om yrsel + HNS).
Fall 3: Ylva, 42 år, söker för att hon misstänker vaxpropp i hö öra. Hon vaknade tidigt av att
telefonen ringde och då hon skulle svara hörde hon inget på hö öra. Först trodde hon att
telefonen var trasig, men när hon tog luren till vä öra förstod hon att det måste vara något fel på
själva hö-örat. Några veckor tidigare hade hon en kraftig förkylning.
a) Vilka tänkbara diagnoser finns?
Vaxpropp, SOM (inga inf-symtom), sudden deafness (uteslutningsdiagnos, teori: nerven svullnar och
tappar sin funktion, högdoskortison, 33% blir bra, 33% får någon förbättring, 33% oförändrade). Vill
utesluta blödning i ett schwannom.
b) Hur handlägger du henne på vårdcentralen?
Otoskopi (ser helt normalt ut), Rinne + Weber, viskprov, öronmikroskop, kranialnerver, nystagmus,
Borreliaserologi. ÖNH-remiss.
c) Hur skulle du göra på en ÖNH-klinik?
Audiogram (om bild som vid sensorineural HNS så har pat sudden deafness). Överväg kortisonbeh (60
mg, nedtrappning 10d), uppföljning med nytt hörseltest. Om utebliven förbättring, ABR/MR för
utesluta malignitet. Hörapparat om fortfarande utebliven förbättring.
Fall 4: På VC där du arbetar har du också hand om BVC 1 dag i veckan. En orolig mor söker
med Wilhelm, 2,5 år. Wilhelm har blivit okoncentrerad och stökig och hans tidigare så bra
språkutveckling har avstannat. På dagis har man funderingar kring hans beteende och man har
rekommenderat kontakt med psykolog.
a) Hur kompletterar du anamnesen?
Tidigare otiter/ÖLI/inf? Trauma? Hereditet? Andra sjd? Symtomdebut? Graviditet/födseln? Om
mamman ätit ototoxisk ab? Astma? Snarkningar? Allergier? Lm? Röstläge? Högre volym på TV?
b) Vad är viktigast att tänka på att undersöka?
Öronen (med Siegling pga SOM-misstanke) och hörsel.
c) Tänkbara diagnoser?
SOM (hos barn beror detta på adenoid, ofta stopp i tuban  ingen tryckutjämning), vaxpropp, AOM
(dock plötslig debut och värk), främmande kropp.
d) Vart remitterar du patienten?
Hörsel/ÖNH-klinik.
e) Hur handläggs Wilhelm på remissinstansen?
ÖNH-status, tympanometri, rörbehandling (TMD/mius) med uppföljande hörseltest, otoventballong.

Fall 5: Rita, 32 år, har nyligen fått sitt första barn. Hon har nu sedan ca 1 år noterat en nedsatt
hörsel på vänster öra. I släkten finns det fler personer med hörselnedsättning, men Rita vet inte
riktigt orsaken till deras problem. En moster har dock genomgått en öronoperation. Du träffar
henne nu under ditt vikariat på en ÖNH-klinik.
a) Vilken/a diagnos/er misstänker du?
Otoskleros. Vestibularisschwannom, kolesteatom, annan mellanöreproblematik.
b) Tänkbara fynd vid tonaudiometri?
Carharts notch (dipp) vid 2kHz. Diastas mellan luftledning och benledning på drabbad sida. Luftledd
mkt sämre.
c) Hur utreder du henne vidare?
Stapediusreflexmätning/impedansaudiometri (pil i audiogram, nedsatt om otoskleros).
Ton/talaudiometri.
d) Vilka behandlingsalternativ finns?
Hörapparat. Stapedotomi med protes genom fotplattan.
Fall 6: Martin är 17 år och har just gått ut åk 1 på gymnasiet. Han har tidigare lyssnat mycket
på musik i sin iPhone och har också spelat trummor i ett rockband en tid. De senaste 3 åren har
han haft tinnitus, vilken nu tilltagit i styrka. Dessutom upplever han en ljudöverkänslighet och
använder allt oftare öronproppar även i vardagliga situationer. Han orkar inte med stressiga
situationer och drar sig allt mer undan sociala sammanhang. Hans föräldrar är bekymrade och
följer med till läkarbesöket hos dig på VC.
a) Hur kompletterar du anamnesen?
Tinnitus i släkten? Hörs det hela tiden? Kan det förträngas? Plågsam sömn? Buller? Lateralisering?
Utlösande faktor? Andra sjd? Lm? Bilat/ensidig? Socialt? Stress? Kaffe/nikotin?
b) Vad kan du göra på VC?
ÖNH-status (finns vaxpropp?), Weber, Rinne, neurologi, Siegling, käkled, bett hals- och tuggmuskler.
Auskultera över och bakom örat samt på halsen. Hb, tyroidea.
c) Vilka råd ger du?
Förklara tinnitusmekanism. Sluta med öronproppar, eliminera utlösande faktorer, beh ev bakomliggande sjd, ljudstimulering/maskering, avslappning, akupunktur, sjukgymnastik, stödterapi, KBT.
d) Vad kan göras på en ÖNH- eller Hörselklinik?
Audiogram, impedansaudiometri, OAE, tinnitusanalys vid svåra fall, TRT.
-------------------------------------------------------Audiogram-----------------------------------------------------Benlett ljud (>/□): Bakom mastoidutskotten till innerörat.
Luftlett ljud (x/○): Ingår i hörselkedjan.
Bas: Låga kHz-värden.
Diskant: Höga kHz-värden.
Röd linje: Höger öra.
Blå linje: Vänster öra.

1. Frisk/normal: -10, värde över 20 dB är normalt.

2. Bilateral SOM/otosalpingit: Benledd hörsel i
normalhöjd, följer varandra, sedan glapp på 20-30 dB ner till luftledd hörsel.

3. Presbyakusis: Alla fyra kurvor går neråt (sämst i
diskanten), åldersrelaterat.

4. Tidig otoskleros: Med carharts notch.

5. Otoskleros: Luftledd på ena sidan, dåligt i basen.

6. Schwannom: Lite sämre på ena örat, ben- och luftledd.
Normalt på andra örat. Asymmetri!

7. Knalltrauma: Dipp i både ben- och luftledning.

8. Kongenital hereditär HNS: Dåligt på luftledd.
Hängmatteutseende.

9. Kombinerat ledningshinder och
sensorineural hörselnedsättning: Värst i diskanten (eller presbyakusis) glapp mellan luft och ben.
-----------------------------------------13. Seminarium: Knöl på halsen----------------------------------------Fall 1: Leif, en 45-årig man, tidigare rökare, söker till dig på Liljeholmens VC då han sedan
någon månad känt en knöl till vä på halsen. För övrigt är han symtomfri. Du palperar en cirka
3,5 cm stor, rundad resistens som sitter några cm nedom käkvinkeln under och lite framför m
sternokleidomastoideus.
a) Ange minst 3 diagnosförslag.
Tyroidea (struma/cysta/cancer)? Lymfadenopati (inf/infl)? Oöm – malignitet/metastas (huvud-hals,
lymfom)? Halscysta (tas alltid bort)? Laryngocele? Spottkörtel? Lipom? Hudtumörer?
b) Hur utreder du patienten på din vårdcentral och hur utreds han på sjukhus?

VC: Anamnes, klinisk undersökning inkl inspektion/palpation, tyroideahormon, blodstatus med diff,
CRP, remiss finnålsbiopsi, remiss UL, remiss ÖNH.
Direkt remiss till ÖNH om: Hård knöl, cytologpunktion visat misstänkt/verifierad malignitet,
symtom/fynd i ÖNH-status visar misstänkt primärtumör, lateral halscysta (gärna samtidig remiss för
cytologpunktion, förkortar utredningstid).
Sjukhus: Anamnes, status, ÖNH-status inkl inspektion/palpation i munhålan, främre rinoskopi,
otoskopi. Fiberskopi hypofarynx/larynx. Palpation av halsen mjukdelar inkl tyroidea och parotis,
cytologpunktion (x2, 2 benigna svar krävs innan man kan fria), UL (sällan indicerat hos ÖNH).
Om lateral halscysta och pat är över en viss ålder så gör ÖNH panskopi med biopsi från tungbas,
tonsillerna, oftast tonsillektomi.
Fall 2: Din nästa pat är Ingegärd, 45 år. Hon har sedan 4 dagar noterat svullnad och ganska
kraftig smärta på hö sida av halsen i samband med måltider. Smärtan strålar mot örat och
käken. Ingen feber. Kommer till din mottagning för att få smärtlindring, och undrar om hon
måste ställa in sin sedan länge planerade resa till Frankrike. Hon skall ge sig iväg om 1 vecka.
a) Vad misstänker du ligger bakom hennes problem?
Ömmande (tyder på inf)? Parotit (dock ingen feber)? Tandstatus? Abscess (dock ingen feber)?
Spottkörtelsten (med tanke på att pat har ont när hon äter)? Angina (kan förvärras av måltid, dock ej
svullnad)? Lymfom (ska vara oömmande)?
Spottsten: Svällande spottkörtel vid ökad salivsekretion i samband med måltid, så småningom
kvarstående svullnad och starkt ömmande körtel, sekundär infl och inf, kronisk infl med fibros till slut.
Diagnos genom anamnes, palpationsfynd i munbotten och rtg-munbotten. Ofta submandibularis.
b) Behandling på vårdcentral respektive sjukhus?
VC: Receptfri smärtlindring, parotismassage och salivstimulering med citron kan göra att stenen
lättare lossnar. Om kvarvarande besvär remiss till ÖNH som tar bort stenen. Åb om 10d för utesluta
malignitet som ofta maskerar sig på detta sätt.
Sjukhus: Om stenen finns i främre delen av utförgången kan den klippas upp. Annars sialoskopi (upp
till 8 mm sten). DT, punktion om malignitetsmisstanke.
c) Vilken diagnos skulle ha varit mer sannolikt om Ingegärd skulle ha haft feber, och hur borde
du ha behandlat henne då?
Sialadenit. Ab iv, ev inläggning om dåligt AT.
d) Hur går det med hennes resa?
Om det är en spottsten utan komplikationer så ska resan gå bra.
Fall 3: Bengt har under 3 års tid haft en långsamt tillväxande knöl precis nedanför vä öra. Han
är 65 år, helt frisk och helt besvärsfri förutom att knölen har vuxit så att den nu syns.
a) Vad är den mest sannolika diagnosen?
Pleomorft adenom (oftast parotis).
b) Ange differentialdiagnos till denna?
Whartintumör, lymfadenit, lateral halscysta, monomorft adenom, spottkörteltumör, spottsten.
c) Vilka fynd i status kan ge misstanke om att det handlar om en malign tumör?
Facialispares, viktnedgång, relativt asymtomatisk resistens som funnits en tid (ej åratal), hård
konsistens, knöl sitter fast mot omgivande vävnader, körtlar på halsen, dåligt avgränsad. Större risk för
malign tumör om knölen är i en mindre spottkörtel än om knölen är i parotis.
d) Vad är förstahandsutredning via vårdcentralen?
Undersökning, provtagning, cytologi (2 punktioner), vid hög malignitetsmisstanke direktremiss ÖNH.
e) Utredning och behandling på ÖNH-klinik?
Fullständigt ÖNH-status med panskopi-px. DT med kontrast, skallbas-hals-thorax. Ev MR, PET.
Finnålspunktion. Beh: Partiell, total eller radikal parotidektomi. Oftast med radioterapi post-op.
Fall 4: Mot slutet av din arbetsdag träffar du Alexander, en 5-årig, tidigare frisk kille som har
en resistens framför sternokleidomastoideus på hö sida sedan 10 dagar.
a) Hur kompletterar du anamnesen för att kunna säkerställa en diagnos?
Nylig inf/ÖLI? Feber? Debut? Tillväxt? Symtomfri? Trycksymtom? Dysfagi?
b) Ange minst 3 förslag på diagnos och handläggning

Lymfadenit: Vanligt hos barn med ÖLI, bilat, <2 cm, ska minska <4 mån. Mykobakterier, PCR, ab.
Medial halscysta: Debut med ÖLI, i 5-6åå, ibland senare, klinisk diagnos, finnålsbiopsi, ev UL, ev kir.
Lateral halscysta: För tidig debut, ofta i 20-åå, vanligen efter ÖLI. Utredning av för utesluta cystisk
skivepitelsmetastas, papillär tyroideacancer: Punktion inkl DNA-analys x2, DT, panskopi och op.
Ensidiga lymfadenopatier: Harpest, toxoplasmos, TBC.
Diff: Metastas (cystisk), malignt lymfom, kemodektom (glomustumör), neurinom, lipom, vaskulär
missbildning. Påssjuka, virusparotit, kronisk juvenil parotit, Sjögrens syndrom, Kawasakis sjukdom
(regress med feberfrihet <2-3v, IVIG-beh).
c) Nämn 2 medfödda förändr (anomalier) som kan förkomma som ”knölar på halsen” hos barn.
Medial halscysta, lateral halscysta, hemangiom, lymfangiom.
------------------------------------------14. Seminarium: Nästäppa/snuva--------------------------------------Fall 1: Du arbetar som allmänläkare på Gustavsbergs VC. Nästa pat är Marianne, 45 år. Hon
söker pga tilltagande besvär med nästäppa.
a) Hur bör du komplettera anamnesen? Vad är viktigt att fråga vid näsbesvär hos vuxna?
Tidigare trauma? I vilken miljö? Tidsaspekt? Dygnsvariation? Säsongsvariation? Hereditet? Nässprej?
Bilat/ensidig? Sekretion? Astma? Allergi? Lm-allergi? Relaterat till näspolypos? Yrke?
Bostadsmiljön? Värk? Illaluktande? Flytning? Tandproblem? Tecken till näsblödning? Snarkar pat?
Infektion? Trauma? Bostad? Ögonsymtom? Husdjur? Blomdoft?
b) Hur utreder och undersöker du den här patienten på en vårdcentral?
Näsinspektion (före och efter avsvällning): Konkor, septum, vargata, svullnad, slemhinneförändringar,
polyper. Inf-prover, allergiprover (RAST, pricktest, Phadiatop). Främre rinoskopi, pannlampa,
avsvällning, fiberendoskopi. Öronmikroskop, otoskop, tummetoden.
Remiss ÖNH om: Polyper, septumdeviation, ensidig nästäppa.
c) Vilka diffdiagnostiska tillstånd skall man överväga när det handlar om nästäppa hos vuxna?
Näspolypos, rinitis medikamentosa, viral rinosinuit (akut/kronisk), bakteriell rinosinuit, allergi,
septumdeviation/hematom, mekaniskt hinder (polyper/stora konkor), alarinsufficiens (slappa
näsvingar), malign tumör, främmande kropp. Juvenilt angiofibrom, papillom, sarkoidos, Wegeners
granulomatos, graviditet.
Fall 2: Efter Marianne får du träffa Robin, 4 år, som kommer med sin mamma. Robin är frisk,
men enligt mamman sover han oroligt, är ofta trött på morgnarna och täppt i näsan.
a) Hur kompletterar du anamnesen?
Längd/viktkurva? Snarkning? Nästäppa? Nasal röst? Andra sjd? Lm? Språkutv? Inf-symtom?
Öroninfl? Klagar över värk? Munandning? Apnéer? Sängvätning? Tidigare ÖLI? Allergi?
b) Hur undersöker du Robin:
 På din vårdcentral?
ÖNH-status, MoS (tonsiller i synnerhet om apné i anamnes).
 Hos öronspecialist?
Fiberlaryngoskopi epifarynx, öronmikroskopi, nässpekulum.
c) Vilka är de mest sannolika diagnoserna?
Adenoid (adenotonsillär hypertrofi), koanalatresi, allergi, näspolyper (aldrig ”rena” polyper hos barn,
ofta samtidigt med cystisk fibros), tumörer, mukocele, inf, meningocele.
Fall 3: Lena har två barn, 3 och 5 år gamla. Barnen har haft ganska mkt bekymmer med ÖLI
och långdragen snuva. Själv har Lena varit förkyld 5-6 gånger per år de senaste åren. Nu har
hon igen varit förkyld i drygt 1 vecka, haft värk över näsroten, kring vänster öga och i vänster
överkäke under flera dagar. Hon söker dig som allmänläkare.
a) Vilka frågor vill du komplettera anamnesen med?
Feber? Kakosmi? Purulent snuva? Dubbelseende? Påverkat visus? Meningittecken? Ensidig
värk/sekretion? Symtom >10d? Tidigare sinuiter? Tandproblem?
b) Hur undersöker du patienten?
ÖHN-status (letar efter vargata i meatus media samt puskladd i koanalöppning), palpation,
(perkussion), (framåtböjning), näsinspektion före och efter avsvällning, MoS, otoskop, öronmikroskop,
tandstatus.

c) Du ser en vargata i vänster meatus media. Vad är den mest sannolika diagnosen, ange
diagnostiska kriterier?
Bakteriell rinosinuit. Vargata i meatus media, kakosmi, duration >10d, bifasiskt insjuknande, ensidig
värk/sekretion (purulent), försämring efter 7d.
d) Hur behandlar du patienten?
Hög spontanläkning. Högläge, avsvällande kortisonsprej (få in syre så bakterierna otrivs), analgetika,
vila. PcV 25mg/kg x3 i 10d. 2 sprejningar i varje näsborre morgon + kväll 1-2v. Nässkölj. Odla först.
e) Din beh fungerar inte och pat kommer tillbaka med försvårad nästäppa och tilltagande värk.
Hur kan du behandla henne nu?
Dränering (käkspolning/SinoJect i kroppstemp) eller bredspektrum-ab (amoxicillin, tetracyklin, amox
+ klavulansyra).
Fall 4: Man i 60-årsåldern söker dig på samma VC pga besvär med nedsatt luktsinne, tryckkänsla i kinderna, huvudvärk, tilltagande nästäppa. Tidvis rinner näsan. Status visar följande:

a) Den här kliniska bilden är relativ typisk för en diagnos, vilken?
Näspolypos: Blekare än slh, sämre blodförsörjning, eftergivlig och oöm, försvinner ej med avsvällning.
b) Om hans symtom hade varit ensidiga vilken diagnos borde du ha tänkt på då?
Tumör. Näspolypos alltid bilat, annars tänk tumör, ta biopsier, op på/runt polyperna.
c) Vad borde man tänka på om patienten hade varit ett barn?
Cystisk fibros, koanalatresi, meningocele.
d) Hur ställer man diagnosen näspolyp och ditt förslag till behandling?
Endoskopi. Om dubbelsidigt och klinisk bild så räcker det. DT/MR om ensidigt. Inga besvär: Ingen
beh. Lindriga besvär: Nasal steroid + NaCl-sköljning. Svåra besvär: Po steroid i 1-3v, ev op. Missa ej
beh astma! Ensidig polypos remitteras till ÖNH.
Fall 5: Du går jour som AT-läkare i Södertälje. Solveig, en 70-årig kvinna, ringer dig då hon
blöder näsblod. Hon har förmaksflimmer och står på Waran. Det började blöda ur höger
näsborre för ett par timmar sedan men hon tycker inte att det är så farligt.
a) Vilka råd ger du henne telefonledes?
Sitt ned, snyt ut blodkoagler, andas genom munnen, knip näsvingarna i 10 min, luta huvudet framåt.
Vanligaste blödningskällan är lokus Kiesselbachi. Ligger långt fram på septum. Under tiden sug på
något iskallt så att blodkärlen drar ihop sig. Snyt rent igen, lägg in en blödningshämmande
bomullstuss indränkt med näsdroppar, näsolja eller matolja, knip om näsvingarna i ytterligare 10 min.
Sök akut om det ej slutar.
b) Du blir väckt kl 5 på morgonen av att Solveig kommer in med ambulans. Det har blött hela
natten och hon har börjat må illa och känna sig lite yr. Patienten blöder ymnigt ur vänster
näsborre trots att hon har en bomullstuss där. Vad gör du initialt?
ABCDE! 2 grova nålar, vätska, BAS-test, blodgruppering, INR, sväll av och bedöva, sug rent, försök
lokalisera blödning. Etsa med silvernitrat. Neutralisera sedan med NaCl, därefter oljebomullstuss
(tamponad).
c) Du ser inte varifrån det blöder. Det rinner både bakåt och framåt. Pat börjar bli medtagen.
Vilka åtgärder vidtar du?
Fast tamponad indränkt med Terrakortrilsalva eller foleykateter som kuffas med 8-10 ml NaCl på plats
i epifarynx. Påsklämma på katetern. Tejpas utanför näskaviteten med skyddande vadd mellan hud och
kateter pga nekrosrisk. Kan sitta i flera dygn. Alt Rapid Rino som kan sitta 24h. Ge vätska (Ringer),

håll koll på Hb, INR, etc. Misstänk bakre blödningskälla. Fibrinolysinhämmare. Råd vid hemgång:
Snyt/peta ej, undvik tunga lyft, ej varma drycker, ej röka/alkohol, ej ASA, ligg m huvudet högt, Nozoil.
Fall 6: Vid telefonrådgivning på en husläkarjour omtalar en pat att han i samband med en
utlandsresa för 3-4 dagar sedan fått flera slag på näsan. Han blödde näsblod en kort stund
efteråt. Nu när svullnaden har gått ner har han upptäckt att näsan är sned. Han känner sig en
smula nästäppt.
a) Vad är den mest sannolika diagnosen?
Näsfraktur (ev med septumhematom eftersom han är nästäppt).
b) Föreslå lämpliga åtgärder. Hur bråttom är det?
Måste träffa genast för undersöka om septumhematom. Palpera näsbenet efter hårt/mjukt/grop.
Inspektion före och efter avsvällning. Ej rtg! Om feber eller värk runt näsan, uteslut septumabscess.
Reponera <7-10d. Svullnaden går ner efter några dagar  lättare bedöma felställning vid reopisition.
LA utanför och inne i näsan, reponera sen med fingrar och näselevatorium. Om hematom, lägg snitt i
slemhinnan och töm ut blodet. Om abscess, lägg in med iv ab. Risk för broskförstörelse, akut remiss
till ÖNH för incision och tömning.
Fall 7: Föräldrar söker med sin 5-årige pojke pga kraftig rodnad, svullnad hö öga samt hög
feber och huvudvärk. I anamnesen långvarig förkylning och purulent snuva (ca 1 mån). Insatt
på PcV via distriktsläkare under gårdagen. Ur status:
 AT: Högfebril men i övrigt opåverkad.
 MoS: Ngt rodnade slh i bakre svalgväggen.
 Näsa: Svullna slemhinnor. Vargata, svullnad hö meatus media.
 Hö öga: Rodnad, svullnad kring övre ögonlock. Ej exoftalmus, ej konjunktival injektion.
 Normalt visus.
 Pulm: ua.
 Lab: CRP 110, Leukocyter 15.
a) Vilken är den sannolika diagnosen?
Etmoidit.
b) Vilken differentialdiagnos är rimlig?
Dakryocystit.
c) Vilka komplikationer finns det vid det här tillståndet?
Subperiostal abscess, blindhet (ögonmuskelpåverkan), sinus kavernosustrombos.
d) Vilken behandling ordinerar du i det här fallet?
Töm abscess endoskopiskt! Iv ab (Cefotaxim, betalaktamasproducerande HI), avsvällande, inläggning,
ögonkonsult.
Fall 8: Nedgången kvinna söker med omfattande infektion periorbitalt. Herpesliknande utslag
runt munnen. Uruselt tandstatus särskilt parodontalt. Möjliga samband?

Inf i tandens stödjevävnad (dental sinuit) som spridit sig och gett upphov till en periorbital purulent inf.
Misstänkt herpesinf troligen sekundär och reaktiverad pga den stress inf utsätter kroppen för. Om man
har enkelsidig sinuit som ej svarar på beh måste man alltid tänka på tandfokus. Kåvepenin + flagyl
eller klindamycin iv + inläggning för att undvika nekrotiserande fasciit.
--------------------------------------------15. Seminarium: Ont i örat--------------------------------------------Uppgift 1: Definiera följande grundläggande begrepp:
 Recidivotit
Ny AOM <30d efter ab-beh/symtomfritt intervall. Ny Pc-kur 10d eller ev amoxicillin. Ev NPH-odl.
 Otitbenäget barn
3 eller fler AOM på 6 mån eller 4 AOM på 1 år. Riskfaktor: Första otiten <1 åå.
 Rinnande öra

Vätska ur hörselgången. Pga extern otit, perforerad mediaotit (hotfull pga närhet till mellersta
skallgropen), kronisk otit, kolesteatom. SOM: Infl i mellanörat, hämmar luftning via örontrumpeten.
Gasresorption i mellanörat  undertryck och transudat  trögflytande.
 Rörotit
Rinnande rörotit/otit från TMD-rör. Ofta opåverkade, asymtomatiska, kommer i samband med ÖLI.
Om beh med plaströr kan barnet få en smärtfri flytning ur örat. Mer svårläkt. Beh: Sug rent,
örondroppar. Vid terapisvikt: Odl, ab, åb om 1v. Remiss ÖNH om ej hjälpt.
Fall 1: Du gör din AT-placering i allmänmedicin. Frånsett några enstaka förkylningar och en
episod av krupp har Nova, 9 månader, varit frisk. Hon kommer med sin pappa till din
mottagning på morgonen. Dagen innan har hon varit lite snorig och febrig. Hon vaknade efter
ett par timmars sömn vid midnatt, grät och var närmast otröstlig. Så småningom lugnade hon
ned sig och har nu sovit ett par timmar på morgonsidan. Du misstänker akut, ensidig mediaotit.

a) Nämn 4 pålitliga statusfynd som kan stödja denna diagnos.
Sekretion i hörselgång/trumhinna, buktande trumhinna, fötjockad trumhinna, blek/rodnad trumhinna,
ev täckt med vätskefyllda blåsor, nedsatt rörlighet vid Siegling, (ofta bilat).
Anamnestiskt: Öronvärk, skrikighet, lockkänsla, ev feber, hörselnedsättning.
b) Förklara hur detta tillstånd uppstår. Etiologi?
Luftvägspatogener (pneumokocker, HI, Moraxella, GAS (oftare barn, 1-2 åå)) som vid viros invaderar
mellanörat via örontrumpeten från koloniserat epifarynx. Ökad risk vid rökning i hemmet, allergi,
stora barngrupper, ärftlighet, ändrad normalflora, immunbrist.
c) Vilka undersökningar föreslår du?
Otoskopi, Siegling, tympanometri, öronmikroskopi. CRP/LPK varken bekräftar eller utesluter! NPHodl om recidiv/behsvikt.
d) Om Novas föräldrar hade kontaktat dig mitt på natten, vilka råd skulle du ha gett dem då?
Åka in dagen efter för undersökning (us <1 dygn, dagtid). Ge analgetika, avsvällande. Högläge med
huvudet. Endast akut om påverkat AT.
e) Hur skulle du ha handlagt Nova om hon skulle ha haft minst 5 otiter sedan 5 månaders ålder?
Överväg paracentes/plaströr.
f) Hur skulle du ha behandlat Nova i nuläget, respektive om hon var 4 år gammal?
9 mån: PcV eller erytromycin om Pc-allergi. Terapisvikt/recidiv: Amimox + NPH-odl.
4 år: Om utan komplicerande faktorer: Aktiv expektans (avvakta 2d, ab om symtom) med högläge,
paracetamol/NSAID, åb <2-3 dagar om ej bättre eller försämring, ev vb-recept på ab. Hörselkontroll
efter 3 mån. 80% läker spontant. Alltid ab vid dubbelsidig AOM.
g) Vilka symtom ger den vanligaste av de akuta kompl till AOM? Nämn även 2 andra kompl till.
Mastoidit: Svullnad bakom örat, utstående öra. Spridning av inf som ger upphov till osteit/abscesser i
området över mastoiden. Inläggning! Iv ab efter odl. Op.
Andra kompl: Labyrintit (sprids till innerörat  akut rotatorisk yrsel), otogen meningit (sprids via
destruerat ben/hematogent), toxisk facialispares (bakterietoxiner når nerven i mellanörat), sinus
sigmoideustrombos (påverkat AT, hög feber, svår konstant huvudvärk, illamående, kräkningar, DT,
MR, iv ab + heparin), intrakraniell abscess.
Fall 2: Senare på dagen kommer Petra som är 3 år gammal. Hon var öronbarn som liten och
fick minst 5 penicillinkurer under sina första levnadsår. Nu har hon varit ganska besvärsfri i 1
års tid. Man har emellertid märkt på dagis att hon hör dåligt sedan en tid tillbaka. Föräldrarna
är oroliga.

a) Tänkbara diagnoser?
SOM, kronisk otit, retraktion, kolesteatom, vaxpropp, främmande kropp, trumhinneperforation,
genetisk hörselskada. Sannolikt hörselnedsättning orsakad av vätska bakom örat.
b) Vilka 2 undersökningar skall göras utöver sedvanligt ÖNH-status och vilka är de mest
sannolika fynden i dessa?
Lekaudiogram (ledningsfel, nedsatt luftledning, normal benledning), snabbtympanogram (orörlig
trumhinna, akustisk immitans oberoende av lufttrycket i hörselgången).
c) Hur uppstår de vanligaste tillstånden som orsakar hörselnedsättning hos små barn?
Nedsatt funktion av örontrumpeten leder till undertryck i mellanörat och vätskeutträde. Förändrad
struktur i mellanöreslemhinnan med ökad andel bägarceller och mukussekretion. Genetisk hörselskada
(connexin 26) kan ha senare debut och vara progedierande. Utlösande faktorer: Buller, lm, ålder, inf.
d) Behandlingsförslag.
TMD-rör, polymyxin B.
Fall 3: Fredrik, 25 år kommer precis från Maldiverna där han haft en härlig vistelse med
dykning och snorkling. Efter 1 vecka fick han dock problem med båda öronen, speciellt med det
högra örat som svullnade igen. Han fick en i det närmaste olidlig smärta och fick lov att uppsöka
läkare som gav honom smärtstillande tabletter och örondroppar. Hemresan var ganska jobbig
och han kommer nu direkt från flygplatsen till din mottagning på vårdcentralen.
a) Sannolik diagnos?
Extern otit. Dermatit/fukt  infl  klåda. Bakterietillväxt.
b) Behandling akut?
Rengör/rensug, lokal kortikosteroid, lokal ab (örondroppar), NSAID/paracetamol, åb efter 2-3 för
rengöring och trumhinneinspektion, alsoltamponad som hålls fuktad.
c) Vilken behandling fortsätter man med om situationen har lugnat ner sig inom några dagar?
Fortsatt rengöring, terracortril/polymyxin B-örondroppar 3x3 i 7d.
d) Vad kan man göra för att hindra tillståndet?
Ej peta i örat, ej vatten i örat (håll torrt), spreja med alsolsprit vid bad. Fukt orsakar bakterietillväxt. I
bassängar och vatten finns bakterier. Infl  klåda  traumatisering om man kliar sig.
e) Vilken komplikation kan uppstå om man använt örondroppar en längre tid?
Mykos (svampöverväxt i hörselgången).
f) Hur behandlar man detta tillstånd?
Preparatbyte: Locacorten Vioform (om ej perforation, annars specialistfall).
Fall 4: Din nästa pat är Linda, 27 år, tidigare väsentligen frisk kvinna. Hon insjuknade plötsligt
för ett par dagar sedan med värk runt vänster öra. Hon vaknade på morgonen och fann att hon
var alldeles sned i ansiktet och hade svårt att sluta vänster öga.
a) Diagnos?
Facialispares (Bells pares). Perifer (kan ej rynka pannan), central (kan rynka pannan).
b) Etiologi?
Idiopatisk (Bells), Borrelia, Herpesvirus (simplex, zoster), trauma (skallbasfx), tumörer (parotis, CNS),
sarkoidos. Ökad risk vid hypertoni, diabetes, graviditet.
c) Utredning?
ÖNH-status, parotispalpation, titta efter blåsor i hörselgång, ytteröra, Borreliaserologi, ÖNH-remiss.
d) Behandling?
Skydda hornhinnan från uttorkning (urglasförband), tårsubstitut vb, kortison med nedtrappning <10d
(Bells pares), ev antiviral beh (Aciklovir/Valaciklovir <72h), ev ab (Doxycyklin 100 mg 1-2x i 1014d). Åb efter 1v, 4v, 10v. Tänk ssk på Borrelia hos barn!
e) Prognos?
70-80% återställda <2 mån. Majoriteten läker ut, 40-50% med total pares får restsymtom. Sämre
prognos vid insjuknande >60 åå, total pares, smärta eller brist på förbättring <3v.
Fall 5: Gösta, 70 år vill också träffa dig akut. Han har märkt att hörseln blivit sämre på senare
tid men i går fick han också en lockkänsla på hö sida. Du undersöker först hans högra öra och
hittar en vaxpropp vilket är en mycket vanlig orsak till hörselnedsättning hos vuxna.

a) Hur tar man hand om en sådan patient på vårdcentral?
Ev förbeh med Revaxör hemma, spola/sug/slynga ut vaxproppen.
b) Dina åtgärder hjälpte. Gösta upplever att hörseln på höger sida blev bättre men han hör
dåligt med vänster öra också. Du undersöker hans vänstra öra men där hittar du inget vax, utan
en oretad hörselgång och en normal trumhinna. Du gör stämgaffelprov och resultatet visar att
Rinne är positiv på höger och Weber lateraliseras till höger. Ange minst 2 möjliga orsaker till
denna hörselnedsättning.
Lateralisering till hö öra kan bero på ledningshinder hö öra eller sensorineural vä öra, men Rinne
positiv hö öra utesluter ledningshinder hö öra. Tyder på sensorineural nedsättning vä öra.
Orsak: Presbyakusis, Schwannom.
c) Vad borde du ha misstänkt om du skulle ha hittat en perforation i atticus?
Kolesteatom.
----------------------------------------16. Seminarium: Tumörkonferens---------------------------------------Fall 1: 28-årig för övrigt frisk, icke-rökande kvinna söker då hon sedan ett par månader haft en
rundad, mjuk, oöm resistens framför m sternokleidomastoideus vä sida. Resistensen har
långsamt tillvuxit. Inga övriga symtom. Resistensen mäter vid din undersökning 4x5 cm.
a) Utredning
Utökad anamnes (feber, viktnedgång, nattliga svettningar, trötthet, förgående infektion, ärftlighet),
ÖNH-status, palpation och inspektion i munhålan och halsen, UL-ledd finnålspunktion x2, blodstatus
med diff, inf-prover, SR, ev DT.
b) Differentialdiagnoser
Lateral halscysta (troligast), medial halscysta, lymfom, spottkörteltumör, aterom, adenom, tungbascancer och tonsillcancer ger oftast metastas i käkvinkeln, systemisk infl-sjd, lipom, lymfadenit, TB.
c) Behandling
Lateral halscysta: Kirurgisk excision. Om debut >40 år, bilat tonsillektomi + biopsier i svalgring.
Metastas: Utredning av primärtumör, beh efter denna.
Lymfom: Cytostatika, strålning, monoklonala Ak, hematologremiss.
Spottkörteltumör: Kirurgisk excision om pleomorft adenom eller malign tumör.
d) Hur ändrar du utredningen om patienten istället är 52 år? Vad måste uteslutas?
Malignitet. Metastas ska uteslutas hos alla >40. Panskopi-px, DT-skallbas-hals-thorax, tonsillektomi.
Om CUP görs PET/DT. Cytologi, ev exstirpation direkt om stark misstanke om lymfom.
Fall 2: 61-årig man med långsamt tilltagande nästäppa vä sida. Tillkomst av purulent, ibland
blodtillblandad snuva senaste veckorna. Söker nu då han upptäckt en hård, oöm resistens vid vä
käkvinkel.
a) Kompletterande frågor i anamnesen
Smärta? Lockkänsla? Rökare? Alkohol? Arbetar inom träindustrin (trädamm)? Tid nästrauma? Tid
sjd? Tid tumörer? B-symtom? Lm? Ensidig nästäppa? Halssmärta? Ihållande heshet? Svårt att svälja?
Sår som inte läker? Andningsbesvär? Hereditet? Tidigare mononukleos? Kindsvullnad?
Ögonsymtom? Haft liknande tidigare? Feber? Trötthet? Tid näsblödningar?
b) Utredning
Panskopi-px, DT-skallbas-hals-thorax, tonsillektomi, finnålspunktion x2, UL-FNAC.
ÖNH-status, rinoskopi, otoskopi, MoS, fiberskopi, halspalpation, blodstatus + diff, inf-prov.
c) Sannolik diagnos?
Näs- och bihålecancer (ensidig nästäppa, purulent snuva med ev blod). Ev epifarynxcancer (näsblod,
nästäppa, otosalpingitbesvär, knöl på halsen,75% är halsmetastas vid diagnos).
d) Behandling
Onkologkonferens beslutar om beh. Strålbeh + kir. Symtomlindrande steroider hos onkologen. Endast
strålning räcker ofta. Näs- och bihålecancer: Kir + preop radioterapi. Epifarynxcancer: Radioterapi i
radikal dos (svårop) + kemoterapi (avancerad sjd, ev om ockult fjärrmetastas).
Fall 3: 54-årig växeltelefonist som röker ett paket cigaretter per dag sedan 25 år. Haft ulcus
duodeni för 5 år sedan, gastroskoperad. Nu lättare gastritbesvär. Ab-behandlats för halsbesvär
3 gånger senaste halvåret. Noterat en 2x2 cm stor resistens i hö käkvinkel sedan 2 månader. I

status finner du att höger tonsill är större än vänster. Halsresistensen är fritt förskjutbar mot
huden men ej mot underlaget.
a) Utredning
Panskopi-px, DT-skallbas-hals-thorax, tonsillektomi, finnålspunktion x2, UL-FNAC, palpation.
b) Sannolik diagnos
Tonsillcancer.
c) Differentialdiagnoser
Tungbascancer, metastas, angina vincenti, lymfom, orofaryngeal cancer, hypofarynxcancer, halscysta,
spottkörteltumör, lipom, peritonsillit.
d) Behandling
Strålning (räcker oftast om ipsilateral tumör), braky, kir med halsdissektion.
Fall 4: 54-årig tidigare frisk, icke-rökande kvinna söker med lockkänsla höger öra sedan två
månader. Inga övriga symtom.
a) Utredning
ÖNH-status, otoskopi, rinoskopi, MoS, halspalpation, fiberskopi, laryngoskopi, audiogram, DT/MR,
neurostatus, ABR. Utökad anamnes. Tänk på tuban!
b) Differentialdiagnoser
SOM, retraktion, kolesteatom, epifarynxcancer, vestibularisschwannom, vaxpropp, kronisk otit,
ledningshinder, sensoneural hörselnedsättning.
c) Vilken diagnos måste uteslutas?
Epifarynxcancer (ensidig SOM, nästäppa, knöl på halsen).
d) Utredning av diagnosen i fråga c)
Panskopi-px, DT-skallbas-hals-thorax, tonsillektomi, finnålspunktion x2, UL-FNAC.
e) Behandling av diagnosen i fråga c)
Radioterapi i radikal dos (svårop) + kemoterapi (vid avancerad sjd). Strålning räcker ofta.
Fall 5: Hans 63 år, tidigare rökare söker med 6 veckors anamnes på heshet.
a) Kompletterande anamnes?
All heshet >3v ska utredas om självklar orsak ej finns. Progressiv heshet? Sväljningsbesvär? Tid kir?
Debut? Förbättrande faktorer? Inf? B-symtom? Trötthet? Alkohol? Rökning? Reflux? Yrke? Lokal
smärta? Dysfagi? Halsknöl? Andningsvårigheter? Refluxbesvär tidigare? Hosta? Röstmissbruk?
Exposition för retande gaser? Tyroideaanamnes? Hereditet? ÖLI? Lm? Rösttrötthet?
b) Utredning
Palpation, inspektion, ÖNH-status med fiberskop, laryngoskopi, MoS, hals, blodstatus med diff,
CRP/SR, tyroidea. Om misstanke om stämbandscancer: biopsi. Esofagoskopi + bronkoskopi eftersom
det inte måste vara en primär larynxtumör. DT, MR, lungrtg.
c) Differentialdiagnoser
Kronisk laryngit, stämbandspolyp, stämbandscysta, stämbandscancer, hypotyreos, Reinckeödem, ÖLI,
papillom, stämbandspares (ofta pga lungcancer), malignitet.
Fall 6: En 68-årig kvinna söker med ca 3 månaders anamnes på en sårbildning på höger
tungrand. Initialt px enbart visat infl. Protesbärare. Inkommer nu på remiss för vidare bed.
a) Utredning
ÖNH-status, laryngoskopi, palpera halsens mjukdelar, nytt px, DT-skallbas-hals-thorax.
b) Differentialdiagnoser
Skivepitelcancer (munhålecancer), skavande protes, candidos (HIV), herpes, systemsjd med
manifestation i munhålan (Sjögrens, HIV, Crohns)
c) Behandling
Munhålecancer: Kir (hemiglossektomi), ev radioterapi + ev braky. Halsdissektion om
lymfkörtelmetastas. Justera protes, ÖNH-remiss. Klarar sig bra med halva tungan.
Fall 7: Fred är piprökare sedan 40 år. Han har nu haft en vit, smärtfri lesion i underläppen i 3
år. Status, inklusive palpation: Vitt plack i underläppen. Tunt och homogent i främre delen,
tjockt med knutor i bakre delen.

a) Vad kallar man en sådan förändring?
Leukoplaki.
b) Vid vilka diagnoser finner man vita förändringar på slemhinnorna?
Munhålecancer, läppcancer, HIV, (EBV). Rökning, piprökning, solexponering, skavande proteser,
bitmärken och ojämna tänder kan också ge leukoplaki.
c) Vilken är behandlingen i det här fallet?
ÖNH-remiss, excision med PAD, stanscytologi (om läppcancer). Kir (1/3 av läppen kan tas bort utan
men). Radioterapi eller braky om större del eller om mungipa/överläpp är engagerad. Låg mortalitet.
-----------------------------------17. Seminarium: Yrsel och balansstörningar-------------------------------Fall 1: Eva, 47 år, insjuknar tidigt en morgon när hon ska kliva ur sängen. Strax efter det att
hon lyft huvudet från kudden får hon en kraftig men kortvarig centrifugkänsla, en upplevelse av
att väggarna snurrar runt henne. Centrifugen varar bara några enstaka sek, kanske 5 eller 10
sek. Hon blir fruktansvärt rädd. Efter en stund gör hon ett nytt försök att lyfta huvudet men
med samma resultat. Denna gång kastar hon snabbt tillbaka huvudet mot kudden och då
upphör centrifugen omedelbart. Hon blir väldigt illamående och lyckas nätt och jämnt undgå att
kräkas. Först 1h senare lyckas hon ta sig upp ur sängen. Snurrattackerna är nu borta men alla
slags huvudrörelser efterlämnar en slags obehaglig gungkänsla. Hon upplever det svårigheter
att fokusera blicken skarpt och hon känner sig diffust ostadig och illamående. Hon är trött och
okoncentrerad, "tung i huvudet" men har ingen huvudvärk. Under de närmaste dagarna
upplever hon återkommande korta snurrattacker vid huvudrörelser på morgonen, ffa tidigt när
hon rör sig i sängen och när hon ska lägga sig bakåt i sängen på kvällen. Att luta sig framåt över
badkarskanten för att tvätta håret har också gett yrselattacker. Likadant när hon ska titta nedåt
(för att knyta skorna) eller uppåt (för att hänga gardiner). Det kan också snurra till vid
huvudvridningar åt sidorna. Hon har dock svårt att avgöra åt vilken sida som det är sämst. De
följande dagarna får hon leva med en diffus ostadighetskänsla på mornarna. Den brukar
försvinna efter frukost och under resten av dagen är balansen som normal. Hon känner sig
också mycket tröttare än vanligt. Efter 1v upphör yrselbesvären. 1 år senare insjuknar hon dock
igen, precis på samma sätt. Vid detta andra skov känns dock symtomen lindigare och mer
hanterbara än vid första insjuknandet. Hon har denna gång egentligen inga andra symtom än
de sekundlånga yrselattackerna på morgnarna. Det andra skovet varar 2v.
a) Vilken är den mest sannolika diagnosen?
Kristallyrsel/Benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV) pga yrselanfallets duration (<30s),
skovanamnesen, induceras av lägesförändring, ofta associerat med illamående, synstörningar
(svårigheter att fokusera). Fobisk yrsel är en diff.
b) Vilken är etiologin till den mest sannolika sjukdomen?
Otoliter i båggångssystemet. Otokonier (”kristaller”) migrerar från utrikulus till de semicirkulära
kanalerna, samlas och adhereras till varandra. Kristallerna orsakar rörelser i vätskan som resulterar i
att man upplever vertigo. Även idiopatiskt.
c) Vilken behandlingsmanöver utför du?
Epleys manöver.
Fall 2: Gunvald har precis fyllt 50 år. Han har varit kärnfrisk i hela sitt liv. En morgon när han
vaknar upplever han att han blivit helt döv på höger öra. Håller han för vänster öra så hör han
inget alls och han kan inte använda högerörat för telefonsamtal. Utöver det har han en mängd
olika knaster och pipande och susande ljud från högerörat, det är mycket obehagligt. Han kan
inte gå rakt, han har en tendens att falla åt höger när han går och han stöter flera gånger i höger
axel mot en dörrpost i lägenheten. På eftermiddagen börjar väggarna snurra från höger till
vänster, som en karusell, och han kräks häftigt upprepade gånger. Han har ingen nämnvärd
huvudvärk, svårt att tala eller svälja och inga förlamningar eller känselnedsättningar i kroppen.
a) Vilka diagnoser kan vara aktuella?
Akut innerörelesion (lesis aurio interna; intensiv yrsel med samtidig HNS, nystagmus mot friskt öra),
blödning i schwannom, vestibularisneurit (brukar ej ha hörselsymtom, falltendens mot sjuka örat),
cerebellär- eller hjärnstamsinfarkt, Ménières (hörselnedsättning, fyllnadskänsla eller tinnitus i örat,

rotatorisk yrsel). Öronsus och avsaknad av dubbelseende och talsvårigheter (centrala symtom) talar för
perifer genes. Labyrintit.
b) Hur undersöker du patienten på vårdcentralen?
ÖNH-status, otoskopi, övergripande status, neurologiskt status (nystagmus, följerörelser,
huvudimpulstest, huvudskakning, Romberg, reflexer, Babinski, stämgaffelprov, audiogram).
c) Hur handlägger du patienten?
Akut ÖNH-remiss. DT-skalle, audiogram, ev kortison.
Fall 3: Per känner redan på morgonen att han inte mår riktigt bra. Under fm insjuknar han
sedan successivt med tilltagande illamående, ostadighet och svårighet att fokusera blicken. Det
känns svårt att läsa men han upplever inget dubbelseende. Plötsligt börjar en intensiv yrsel och
han upplever tydligt en karusellkänsla där väggarna snurrar omkring honom från ena till andra
sidan. Det känns som ögonen hoppar och har svårt att fokusera blicken klart. Han blir
kallsvettig och kräks flera gånger. Minsta huvudrörelse gör honom mer illamående. Genom att
ligga ned och blunda kan han lindra symtomen något, men snurrkänslan är kvar hela tiden. Så
fort att öppnar ögonen så ser han hur tavlan på väggen knyckaktigt rör sig från vänster till
höger framför honom. Han kan visserligen stödja på benen men det är mycket svårt att gå rakt.
Han upplever varken huvudvärk, förlamningar eller svårigheter att tala.
a) Vilken är den mest sannolika diagnosen?
Vestibularisneurit. Akut isättande kontinuerlig vertigo, obalans och illamående, inga hörselsymtom,
inga centrala skadetecken.
b) Hur undersöker du pat för att kunna ställa en korrekt yrseldiagnos om du sitter på en VC?
Positivt vestibulärt impulstest. Huvudimpulstest, blicken ska ej hänga med. Spontannystagmus åt sidan
som ej är drabbad. Falltendens mot sjuka örat (Rombergs). Patologiskt impulstest mot sjuka örat samt
nedsatt retbarhet i kaloriskt prov (=>0,20). Uteslut stroke. Kranialnerver.
c) Vilken reflexbåge är påverkad?
Vestibulookulära reflexen.
d) Har patienten nystagmus och hur ser den ut?
Ja. Horisontell, torsionell. Spontannystagmus riktad mot friska örat. Nystagmusintensiteten ökar vid
blick i snabba fasens riktning och minskar vid blick i långsamma fasens riktning, byter aldrig riktning.
e) Vilken behandling får patienten?
Inläggning, vätska iv, antiemetikastolpiller, prednisolon högdos >3d, mobilisering dag 2, balansträning,
långdraget förlopp.
Fall 4: Kenneth, 35 år, är en framgångsrik affärsutvecklare på ett försäkringsbolag. En dag får
han plötsligt tydligt nedsatt hörsel på vä öra och ett brusande öronsus. Han känner sig också
överkänslig för vissa ljud i det örat. 2h senare utbryter en yrselattack med snurrande väggar
som varar flera timmar. Han tar sig till sin säng och kräks flera gånger. Efter attacken minskar
öronsuset på vänstra sidan men locket för örat är kvar. Under kommande månad får han
ytterligare flera timslånga attacker med ökande lockkänsla i vänster öra, yrsel och illamående.
En privatpraktiserande öronläkare utreder honom med hörselprov, balanstest med
vattenspolning av öronen och med röntgen av hans hörselnerver. Därefter är han helt bra i 3 år.
Hörseln blir helt återställd och han är fri från yrsel och obalans. Under våren har han upplevt
mkt stress. Hans syster har insjuknat i en allvarlig cancersjd, flera förändringar i hans arbetssituation har hastigt uppkommit och dessutom hinner han aldrig gå ner i varv på helgerna då
hans hustru fullbokar helg efter helg med olika sociala projekt och släktträffar. Han känner sig
aldrig riktigt utvilad och han sover sämre än tidigare. Surrandet och hörselnedsättningen på
vänster öra har återkommit men varierar kraftigt från dag till dag. Vissa dagar är hörseln
ganska bra. Andra dagar kan han inte ens använda vänster örat för telefonering. De senaste två
veckorna har han haft timslånga attacker av yrsel med kräkningar nästan varannan dag. Någon
timme innan yrseln bryter ut brukar surrandet öka i örat. Efter attackerna avtar surrljudet
igen. Efter varje attack upplever Kenneth stor trötthet "som överkörd av tåget", en diffus
ostadighet och en bomullskänsla i huvudet. Normalt arbete är nu inte möjligt längre och han
blir sjukskriven av sin företagsläkare under 2 veckor och får prova en vätskedrivande medicin.
a) Vilken diagnos är mest trolig? Varför?

Ménières. Rotatorisk yrsel, illamående, kräkningar, diarréer, sensorineural HNS (initialt karakteristisk
basnedsättning), tinnitus, tryckkänsla i drabbat öra, lockkänsla, anfall i 4-5h, efterdyningar >1d.
b) Vilken är etiologin till sjukdomen?
Ej helt klarlagd. För högt vätsketryck i innerörat pga för mkt endolymfa (överprod eller dålig
resorption i duktus/saccus endolymfatikus). Endolymfatisk hydrops i innerörat  symtom från hörseloch balansorgan. Migränsamband. Tydlig koppling till psykisk stress, oro, sömnbrist, trötthet.
Spiroketinf, syfilis och borrelios kan ge ménièreliknande bild.
c) Vilken är behandlingen?
ÖNH-remiss, motverka stress, saltfattig kost, ev diuretika, antiemetika, tympanostomirör.
Om olidligt: Destruktion av balansorganet med Gentamicin.
Fall 5: Beda är 77 år och är ensamboende i sin villa. Hon har fått till remiss till yrsel- och
balansmottagningen pga en upplevelse av kontinuerlig ostadighetskänsla och osäkerhetskänsla
som hon haft i över 2 år. Beda har nedsatt syn pga grå starr och är nästan blind på höger öga
pga en störning av gula fläcken. Hörseln är dålig ffa på vänster öra. Hon har fått nya höftleder.
Ev har känseln i fötterna försämrats något senaste tiden. Hon tar olika mediciner för
hjärtbesvär och högt BT. För att kunna somna på kvällarna brukar hon ta sömnmedel. Ibland
upplever hon en övergående känsla av att det svartnar framför ögonen i samband med att hon
reser sig upp. Det upplevs som mycket obehagligt. Vid ett tillfälle tappade hon balansen och föll
mot en vägg, men hon skadade sig inte. Sedan dess är hon mycket rädd för att falla.
Ostadighetskänslan är mest uttalad när hon går och står. När hon sitter eller ligger har hon inga
besvär. Några attacker av karusellyrsel har hon inte upplevt. Hemma i sin vanliga miljö går det
ganska bra. När hon ska gå ut ökar osäkerhetskänslan, ffa om hon går i okända kvarter eller om
hon måste gå utomhus när det är mörkt. Hon undviker att gå utanför huset utan följeslagare.
a) Vilken är diagnosen?
Spänningsyrsel. Åldersyrsel? Psykogen yrsel?
b) Vilken är etiologin till besvären?
Multisensorisk svikt, nedsatt muskelfunktion och rörlighet bidrar (sällan rotatoriskt). Med ökande
ålder ökar även risken för lm-biv (ortostatism av BT-lm). Pga åldern försämrad funktion i balansorgan,
ögon och öron.
c) Vilken är behandlingen?
Info, rörelseaktivering, egenträning, balansträning, sjukgymnastik, antidepressiva, lm-genomgång,
gråstarrsbeh, hörapparat.
Fall 6: Helena, 44 år pysslar i trädgården när hon drabbas plötsligt av kraftig yrsel. Utan
förvarning blir hon plötsligt kraftigt illamående och kräks upprepade gånger. Hennes
upplevelse är att omgivningen rör sig i mycket snabb takt åt ena sidan, som en karusell.
Snurrandet ökar i samband med vissa huvudrörelser. Hon har också svårt att se klart eftersom
hon ser dubbelt åt vissa riktningar. Hon kan inte själv stå på benen och hon har svårt att hitta
ord. Dessutom känns händerna fumliga. Hon lyckas ta sig in till huset och hennes man ringer
efter en ambulans. Yrseln ökar när hon gör hastiga huvudrörelser och när hon lägger huvudet
åt höger. Hon får också en dov huvudvärk som hon aldrig tidigare har upplevt. Hon kan inte stå
på sina ben, inte ens om hon tar stöd av väggen. När hon försöker stå faller hon hela tiden mot
höger sida. Hon kräks häftigt och upprepade gånger. Hon känner sig jättetrött. Alla slags
rörelser är svåra att koordinera för henne. När läkaren på akutmottagningen ber henne att
peka rakt på nästippen med sin vänstra hand, missar hon grovt flera gånger.
a) Vilken diagnos misstänker du?
Stroke, cerebellär blödning (akut yrsel, huvudvärk, balanssvårigheter, ipsilat symtom, falltendens åt
sjuk sida, dysmetri, ataxi), hjärnstamsinfarkt (ipsilat kranialnervsbortfall, hemipares, ev tetrapares).
b) Hur utreder du patienten akut?
Akut DT (utsluter blödning)/MR (om infarkt), stroketeam, neurostatus. Trombolys om infarkt.
Diagnos

Etiologi

Behandling

Yrselduration

Hörselnedsättning

A

Vestibularisneurit

Iv betapred, po prednisolon, antiemetika

>12h

Nej

B

Godartad

Okänd (infl/
virus?), 20-40 år
Båggångsotoliter

Epleys (bakre), positioneringsbeh

<1 min (bättre

Nej

C

lägesyrsel, BPPV
Meniérès sjukdom

D

Labyrintit

E

Akustikusneurinom

Ökat inneröretryck

Inneröreinf, ofta
mediaotit
Schwannom

(laterala)
Mindre stress, saltfattig kost, diuretika,
antiemetika, plaströr, destruktion av
balansorgan m gentamicin
Iv ab, inläggning, ev paracentes av
trumhinna, odl
Exspektans, kir eller strålning

<1v)
0,5-6h

>12h

Fluktuerande sensoneural, basen initialt
Grav
Sensoneural, ofta diskant

------------------------------------------------18. Seminarium: Förhör-------------------------------------------1. Du är öronjour på Huddinge och 73-årige Karl Svensson kommer in på akuten lördag kväll
med ambulans. Han har suttit hemma ensam framför TV:n. När han skulle resa sig blev han yr
och snubblade på tröskeln och slog i ansiktet. Vid inkomsten är patienten etyldoftande, blöder
profust från båda näsborrarna och spottar blod.
a) Vad blir din första åtgärd?
ABCDE! Fria luftvägar, stoppa blödning, upprätthåll cirkulationen med 2 grova iv infarter med vätska.
b) Vad blir din nästa åtgärd?
Rensug, sväll av med Nafazolin-Lidokaintuss, lägg bakre tamponad (Foleykateter), främre tamponad
med Terracortril, sträck den bakre tamponaden och akta näsvingarna vid fixering av bakre tamponaden
med klämma. Inläggning. Kontroll av ev blodförtunnande läkemedel, BT, puls, koagulationsprover,
BAS-test, blodgruppering.
c) Vid us framkommer att pat blöder från en rift i konka inferiors framkant och du misstänker
att pat har en näsfraktur pga en uttalad felställning åt hö. Hur ställer du diagnosen näsfraktur?
Kliniskt genom palpation och inspektion. Röntgen tillför inget.
d) Vad är det som i akutskedet är viktigast att utesluta vid näsfraktur?
Septumhematom.
e) Hur handlägger du näsfrakturen och hur bråttom är det?
Om septumhematom uteslutits så ska näsfrakturen reponeras inom 7-10 dagar. Lättare att göra med
bra resultat när svullnaden lagt sig efter några dagar. Bedöva och reponera.
2. Lisa, 17 år, kommer till VC i början på april och berättar att hon sedan förra veckan har
ständigt rinnande näsa, nyser jämt, ögonen kliar och rinner. Dessutom är hon jättetrött! Hon
säger att hon aldrig tidigare har haft nåt liknande. Jag orkar inte längre! Jag känner mig så
sjuk. Gör nåt doktorn!
a) Hur skulle du vilja komplettera anamnesen?
Säsongsvariation? Dygnsvariation? Tid/nuv sjukdomar? Hereditet? Feber? ÖLI? Lm? Nästäppa?
Blivit värre?
b) Trolig diagnos och eventuella differentialdiagnoser?
Allergisk rinokonjunktivit. Differentialdiagnoser: Icke-allergisk rinit, hormonell rinit, näspolyper.
c) Utredning?
Anamnes, rinoskopi, inspektera ögon, pricktest, Phadiatop, lungauskultation.
d) Föreslå en behandling. Tänk både på kort och lång sikt, samt om Lisas besvär aggreveras.
Antihistamin (lokal nässprej/ögondroppar, po), kromoner (nässprej/ögondroppar), lång- och
kortverkande lokala steroider (även po om svåra besvär). ASIT hos specialist.
3. Ensidig långvarig purulent snuva kan förekomma i olka åldersgrupper. Vad är den sannolika
orsaken:
a) Hos en 4-årig flicka?
Främmande kropp.
b) Hos en 35-årig gravid kvinna?
Bakteriell rinokonjunktivit.
c) Hos en 70-årig man? (Obs! Flera svar kan vara rätt)
Malignitet (näsa-bihåla).
4. Lille Fridolf som 3 år gammal kommer tillsammans med pappa till VC. Han vaknade i natt
skrikande och tog sig åt vänster öra. Han går på dagis, är ständigt snuvig/förkyld men har
tidigare inte haft något problem med öronen.
a) Trolig diagnos?

Akut mediaotit (AOM/AMO).
b) Handläggning?
Eftersom i ålderspannet 1-12 år gäller aktiv exspektans. Blir barnet ej bättre inom 2 dagar finns recept
på PcV 12 mg/kg x3 att hämta ut för 5 dagars behandling.
c) Etiologi och komplikationer vid AMO?
Övre luftvägspatogener (viros) leder till baktieriell invasion från nasofarynx via örontrumpeten.
Pneumokocker, HI, Moraxella, GAS.
Kompl: Mastoidit, labyrintit, intrakraniell abscess, facialispares.
5. Koppla ihop ett audiogram med en diagnos som stämmer. Beskriv också audiogramfyndet
(audiogrammet visar endast hö öra).

a) 80-årig man med åldershörselnedsättning.
Audiogram A. Presbyakusis. Sensorineural.
b) 40-årig man med bullerexposition.
Audiogram B. Bullerskada. Sensorineural.
c) 6-årig pojke med SOM.
Audiogram C. SOM/otosalpingit. Konduktiv.
d) Kvinna med pågående yrsel med lockkänsla och tinnitus.
Audiogram D. Mb Ménière. Sensorineural.
6. Varför är det viktigt att behandla den vuxne OSAS-patienten?
a) För patienten nu?
Bättre sömnkvalitet så att patienten orkar mer och kan koncentrera sig. Nu en fara vid t.ex. bilkörning.
b) För partnern nu?
Så att partnern inte också ska få sin sömn störd, undvika ev relationsproblem.
c) För patienten på sikt?
Minska risken för diabetes och hjärtkärlsjukdomar.
7. Lille Bruno, 3 år, söker tillsammans med sin mamma pga ljudliga snarkningar och
andningsuppehåll nattetid. Han har också börjat kissa i sängen. Brunos mamma låter inte
Bruno sova ensam längre ”det är så läskigt!” Dagispersonalen klagar på att Bruno är stökig och
har svårt att koncentrera sig och det tar lång tid för honom att äta.
a) Vad hittar du vid undersökning och diagnosförslag?
Förstorad adenoid och förstorade tonsiller. OSAS.
b) Behandling?
Adenotonsillektomi, tonsillotomi, abrasio.
8. 25-årig tid frisk kvinna inremitteras till ÖNH-kliniken där du vikarierar pga en resistens
sedan 1 månad belägen anteriort och under övre delen av m sternokleidomastoideus, mjukelastisk i konsistensen, oöm rund och 5x5 cm i diameter.
a) Handläggning?
Misstänkt lateral halscysta. ÖNH-status, palpation av halsen, finnålspunktion, PAD, cystborttagning.
b) Om pat hade varit 55 år gammal. Hade det förändrat handläggningen? Hur och varför?

Ja, misstänkt malignitet som måste uteslutas. Finnålspunktion x2, panskopi-px, DT-huvud-hals-thorax,
tonsillektomi, UL-FNAC.
9. Medelålders rökande växeltelefonist inremitteras till ÖNH-kliniken där du vikarierar. Pat har
några månaders anamnes på heshet. Nämn 3 rimliga diagnoser, statusfynd och behandling.
Kronisk laryngit (irriterat röda stämband, rökstopp), larynxmalignitet (oregelbundna
stämbandsförändringar, ett rodnat stämband, strålning, kir), reinckeödem (ödematösa, blekarodnade, ”kuddiga” stämband, kir, logoped), recurrenspares, stämbandsknottror.
10. Fall från 17/1-09; 6-årig pojke söker på akuten pga plötsligt påkommande andnöd i samband
med dataspelande i hemmet. Hade ätit jordnötter och kort därefter plötsligt hostat kraftigt och
fått svårt att andas och nästan blivit blå. Lite småförkyld och brukar bli obstruktiv i samband
med förkylningar.
a) Diagnosförslag?
Främmande kropp i bronkerna.
b) Handläggning på akuten?
Se till att luftvägen är säkrad, var beredd med intubation, syrgas. Lungrtg (rtg-tätt föremål?),
lungauskultation. Bronkoskopi. Kolla i svalget, vänd uppochned på barnet och skaka rel kraftigt, munmot-mun, koniotomi, Heimlichs manöver.
-------------------------------------------------19. Instuderingsfrågor-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Näsa och bihålor-------------------------------------------------------------

Fall 1: Denna bild illustrerar näskavitetens bakre del, höger. Blodet kommer från konka medias
bakre infästning, vilket är den vanligaste blödningskällan vid bakre näsblödning.

a) Vad heter blodkärlet där blödningen kommer ifrån?
A sphenopalatina fr a maxillaris och a carotis ext.
b) Redogör för övrig blodförsörjning i näsan och var dessa kärl kommer från (kärlträd).
A eth ant + post samt a palatina major.
c) Redogör för behandling av främre respektive bakre näsblödning.
Se ÖNH-praktika + Rapid rino + ligering av a sphenopalatina + coiling + karotisunderbindning.
d) Vad händer om septum etsas bilat vid ett och samma tillfälle? Vad klagar pat på om detta
uppstår? Hur undviker man detta?

Septumperforation. Nästäppa, blödning. Vänta med att etsa andra sidan i 6-8v.
Fall 2: 23-årig kontorsarbetande, icke-rökande kvinna. Söker pga ökad irritation i näsan med
ökade nästäppebesvär och nedsatt luktsinne. Ingen sekretion från näsan. Omgivningen tycker
att hon ständigt låter förkyld.
a) Vilka uppgifter i anamnesen är här obligatoriska?

Allergisk anamnes: Heriditet? Säsongvariation? Inne/ute? Jobbrelaterat? Hemmet? Sovrum? Husdjur?
Livsmedel? Ögonsymtom? Eksem? Astma? Icke-allergiska besvär: Blomdoft? Lösningsmedel? Rök?
etc. Tar pat. NSAID?
b) Vilka relevanta undersökningar bör utföras?
 Undersökning av näsan efter avsvällning; ev med rakt nasoskopi/fiberoptik.
 Phadiatop (Total IgE används ej längre).
 RAST/Pricktest vid specifik misstanke.
 Ev remiss till allergimott vid specifik misstanke eller yrkesallergen.
c) Vilka differentialdiagnoser skall övervägas?
Allergisk nästäppa, Icke-allergisk nästäppa, Näspolypos, Rinitis medikamentosa
Anatomiskt: Septumdeviation, Konkahyperplasi, Adenoid vegetationer (Barn + enstaka ungdomar)
Tumör: Benign, Malign
d) Kan ovanstående vara associerat till andra sjukdomar?
Astma/ASA-intolerans. Primär ciliärdysfunktion (PCD) som inkluderar cystisk fibros (skall övervägas
vid näspolypos och recidiverande sinuiter hos barn).
e) Hur skall denna patient behandlas? (Vid lindriga till svåra besvär)
Allergensanering, Nasal kortikosteroid, Antihistamin (systemiskt, lokalt), Natriumkromoglikat
(Lomudal), Hyposensibilisering.
Fall 3: Denna bild visar höger näskavitet vid ett visst sjukdomstillstånd.

a) Vad är detta?
Polyper.
b) Vad finns det för teorier om hur polyper uppstår?
Svampteorin, S aureustoxin-teorin.
c) Hur vanligt är det med nasala polyper och vilken sjukdom är associerad till näspolypos?
2-5%. Astmapat har oftare polyper.
d) Hur behandlas polypos?
Inga besvär: Ingen beh. Lindriga besvär: Nasal steroid. Svåra besvär: Po steroid och ev op.
OBS! Missa ej beh av astma.
Fall 4: 25-årig ung man som ådragit sig en näsfraktur under en rugbymatch.

a) Hur ställer man diagnosen näsfraktur?
Klinisk diagnos.
b) Vad skall uteslutas vid näsfraktur?
Septumfraktur. Septumhematom.
c) Inom vilken tidsram skall frakturen reponeras och varför kan det ibland vara en fördel att
vänta några dagar med att reponera näsan?

Inom 7-10 d. Svullnaden går ner efter några dagar  lättare att bedöma felställning vid reposition.
d) Beskriv hur man behandlar en näsfraktur. (Anestesi, reposition, tamponader, ”näsgips”)
Se sid 345 ÖNH-bok.
--------------------------------------------------------------2. Högt andningshinder-----------------------------------------------------------

Fall 1: Du har ditt första vikariat som barnläk och är nu jourhavande. En mamma kommer in
med sin 1 månad gamla pojke då pojken andas så konstigt. Pojken ter sig pigg, äter bra, går fint
upp i vikt, och har ett normalt skrik. Något som oroar modern är ett andningsbiljud som
kommer intermittent, ibland är det helt borta. När ljudet är som värst ser modern hur
bröstkorgen dras inåt, hon är då orolig att pojken ska sluta andas helt. Du som barnläkare inser
att detta inte är någon vanlig astma och har dina misstankar om vad detta kan vara men
konsulterar din ÖNH-kollega som hjälper till med en fiberskopi av larynx. Klicka för filmen!
a. Kan du höra om stridorn är inspiratorisk eller expiratorisk?
Inspiratorisk.
b. Var sitter hindret om stridorn är inspiratorisk respektive expiratorisk?
Inspiratorisk stridor indikerar att hindret sitter extrathorakalt.
Expiratorisk stridor orsakas vanligen av intrathorakal patologi.
c. Varför är det inte astma?
Astma har inte inspiratorisk stridor som kardinalsymtom utan expiratorisk. I detta hörs att hindret
sitter i halshöjd.
d. I vilken nivå sitter hindret hos din lille patient?
Hindret sitter i larynx ovanför stämbandsplanet. Den supraglottala vävnaden dras in mot lumen och
genererar det inspiratoriska biljudet.
e. Har du förslag på diagnos?
Laryngomalaci.
f. Vad säger du till modern om prognos, uppföljning och eventuell behandling?
Viktigt att följa barnets viktkurva. Om andningen tar för mycket energi pga hindret kommer barnet
inte att följa sin viktkurva. Går det bra med matning och viktutvecklingen är normal gör man inget åt
tillståndet. Besären brukar klinga av straxt innan 6 månaders ålder. Om däremot barnet är påverkat och
inte utvecklas normalt kan med en operation i narkos ta bort överskottsslemhinna och strama upp
vävnaden så att den inte faller in mot larynxingången.
g. Om du och ÖNH-läkaren hade funnit ett larynx som på denna bild 1 hur hade symtomen då
varit? (andning, röst, variation av symtomen)

Här skulle andningsbesvären vara konstanta och förvärras vid ansträngning. Rösten skulle vara hes
eftersom stämbanden är påverkade av i detta fall larynxpapillom.
Fall 2: Tidigare helt frisk 4-årig pojke vaknar kl 24 med torr skällande hosta, heshet och
inspiratorisk stridor. Har feber 38 grader. Modern blir mycket rädd och ringer efter ambulans.
Vid ankomst till barnakuten mår barnet något bättre.
a. Vilken diagnos misstänker du?
Falsk krupp eller pseudokrupp. Med äkta krupp menas difteri.
b. Var sitter andningshindret?
Svullnaden vid falsk krupp sitter precis under stämbanden. Denna svullnad ger upphov till den
inspiratoriska stridorn och den karaktäristiska skällande hostan.

c. Etiologi?
Virusinfektion ofta parainfluensa. Av någon anledning ser vi numer sällan barn med grav pseudokrupp.
För 15-20 år sedan var det inte ovanligt med akut trakeotomi och även dödsfall förekom.
d. Behandling?
Barnet ska tas upp ur sin säng och exponeras för kall luft. Om symtomen inte avklingar ska man
uppsöka läkare. Inhalation av adrenalin eller peroral kortison i form av Betapred är effektivt.
Om du hade haft möjlighet att undersöka med fiberskop hade det sett ut så här:

Fall 3: 3-årig pojke. Hereditet för astma och hösnuva men pojken har inte visat några allergiska
tendenser. Storasyster, som nu är 7 år gammal, har varit genomförkyld sista veckan och pojken
har varit lite snorig de sista dagarna. Han har varit gnällig och lite varm på kvällen, dock inte
värre än att har lekt med storasysters Lego. Syskonen leker snällt och fint i barnkammaren,
men plötsligt börjar lillebror skrika. När mamman kommer in hostar pojken och gråter.
Storasyster säger att hon inte har gjort något. Både gråten och hostan lugnar sig, men pojken är
hängig och får gå och lägga sig men vaknar en timme senare på grund av hosta. Mamma ringer
till KS där du går din första ÖNH-jour och din sköterska tillfälligt placerad på akuten har
aldrig sett en öronpatient tidigare. Hon ger dig luren och säger att du måste ta samtalet.
a. Vad frågar du i telefon?
b. Vad råder du mamman till? Avråder du från något?
c. Med anledning av ovanstående och kompletterande anamnes beslutar du att rekommendera
mamman att komma in till sjukhuset barnet. Hur?
d. Utredning?
e. Differentialdiagnostik?
f. Behandling?
Vid spegling av larynx ser det ut som vid video 2 (normal larynx). Du auskulterar lungorna och
hör nedsatta andningsljud basalt vänster och beslutar dig för att göra en lungröntgen som ser
väsentligen normal ut. Klicka för att se filmen
g. Åtgärd? Uppföljande undersökning?
Din bakjour vill att du gör en ny röntgen sex timmar senare då pojken ter sig andningspåverkad.
Den ser ut så här (mediastinal vandring).
h. Diagnos?
i. Åtgärd?
Fall 4: Efter att ha vikarierat som barnläkare några månader har du nu avancerat till
sjukhusets ÖNH-klinik. Även här får du ganska snart gå nattjour. Du träffar här en nedgången
man som kommit in i ambulans då hemtjänsten blivit oroliga då hans andning är gravt
påverkad. Du hör också att han har en röstpåverkan. Besvären har troligen funnits i flera
månader men accentuerats senaste veckan pga en luftvägsinfektion. Det framkommer att din
patient under många år missbrukat alkohol o cigaretter. Då du fått en bra introduktion på
ÖNH-kliniken kan du göra en perfekt undersökning o filmdokumentation av larynx.
a. Lyssna först på ljudinspelningen och beskriv vad du höra av andningsbiljud och röst! Klicka!
Patienten har inspiratorisk stridor. Rösten är pressad och skrovlig.
b. Nu tittar du på videon och beskriver vad du ser inklusive ab- och adduktion av stämbanden
samt vibrationerna som kan visualiseras med hjälp av stroboskopiskt ljus. Klicka!

Exofytisk tumör omfattande hela höger stämband, observera att anteriort är nedåt i bild. Ab- och
adduktion är utslagen på höger stämband. Vibrationerna i höger stämband är helt utslagna vilket tyder
på djupinfiltration i stämbandet.
c. Diagnos?
Med största sannolikhet rör detta sig om en larynxcancer. För diagnos krävs px och PAD.
Klassifikationen av denna tumör blir minst T3 då ab- och adduktionen är utslagen. Utredning med CT
larynx krävs för att utröna om tumören infiltrerar larynxbrosk eller växer utanför larynx.
d. Du inser att du måste ordna en fri luftväg. Vilka alternativ överväger du?
Intubation av patienten kräver sövning vilket i sig kan vara riskfyllt. Koniotomi genom membrana
krikotyroidea kan övervägas men i detta fall vet du inte om man då kommer rakt in i larynxtumören.
Trakeotomi i lokalbedövning är troligen den behandling som skulle väljas i detta fall. Trakeotomin ska
då läggas högt upp mot larynx för att ha mycket trakea kvar när en laryngektomi senare troligen
kommer att utföras.
e. Vilka behandlingsalternativ finns för grundsjukdomen?
Kirurgi (laryngektomi) i kombination med strålbehandling. Larynxcancer är i princip uteslutande av
skivepitelursprung varför radioterapi har god effekt på dessa tumörer.
Differentialdiagnoser:
f. Vad är detta i video 3? (ljud och video synkar ej) Klicka!
Reinkes ödem av magnifika dimensioner. Tillståndet är en svullnad under slemhinnan på stämbanden
och är orsakad av mångårigt tobaksbruk. Är vanligast hos kvinnor.
g . Beskriv vad du ser i video 4 och ge diagnosförslag. Klicka!
Bilateral stämbandspares. Stämbanden abduceras aldrig och ger inspiratorisk stridor. Orsakas vanligen
av tumör i mediastinum eller i thyroidea. Bilateral recurrensnervspåverkan föreligger. Tillståndet kan
också vara orsakat av en bilateral stelhet i lederna mellan ring o kannbrosk, kan ses efter kraftig
strålbehandling mot larynx eller vid reumatoid artrit.
Fall 5: En 30-årig man söker på natten med halsont, feber 39.4 grader sedan två dygn samt
sväljningssvårigheter det senaste dygnet. Patienten har inga andningsbesvär. Jourläkare
undersöker patienten och finner svalgstatus som i bild x Patienten inläggs för uppvätskning och
antibiotikabehandling. Du är avdelningsläkare och tillkallas på eftermiddagen då patienten har
subjektiva andningssvårigheter, sitter upp i sängen och har inspiratorisk stridor.

a. Vilken diagnos misstänker du från bild 3?
b. Differentialdiagnos till bild x som skulle kunna förklara patientens symtom vid inläggning?
c. Var sitter troligen andningshindret?
Vid spegling av larynx ser det ut så här bild 3. Diagnos?
d. Etiologi?
e. Behandling/Åtgärder?
-----------------------------------------------------------------------3. Tumör--------------------------------------------------------------------

Fall 1:

Mannen på bilden är en tidigare frisk icke-rökande 44-årig man som söker dig där du arbetar
som distriktsläkare på en vårdcentral i Stockholmstrakten. Han besväras av ensidig svalgsmärta
sedan 1 månad tillbaka.
-Vilka blir dina först diagnosförslag?
Tonsillcancer. Vincents angina. Lymfom.
-Hur blir din handläggning i samband med dagens besök hos dig? Sätter du in någon
behandling? Tar du några specifika prover?
Remiss till ÖNH-mottagningen på KS i Solna faxas. Patienten bör få en tid dit inom en vecka så se till
att remissen kommer iväg direkt! Inga specifika prover och absolut inget px!
-Nu sitter du som specialist på ÖNH-mottagningen på KS och får denna patient på din
mottagning. Hur handlägger du fallet?
Enligt lokalt vårdprogram: Skicka pat direkt till punktionsmottagning för försök till punktion av
tumören. DT-skallbas, hals och thorax. Vårdplanering för panskopi (orofaryngoskopi, bronchoskopi,
esofagoskopi) med px alternativt borttagande av hela tonsillen. Remiss för ultraljudsundersökning av
halsen med finnålspunktion av ev misstänkta metastaser. Ev en PET/DT.
Utredningen visar att det rör sig om en skivepitelcancer som utgår från tonsillen och är 3 cm i
diameter, fritt rörlig mot omgivande strukturer. Man finner även 2 metastaser på halsen på
samma sida där den ena är 1 cm och den andra 3 cm i diameter. Inga fjärrmetastaser.
-Hur klassificerer du denna tumör enligt TNM?
Överkursfråga. T2N2bM0.
-Vilken behandling kommer patienten att få?
Enligt vårdprogram. Strålning mot primärtumören samt mot metastser på halsen. Halskörtelutrymning
efter genomgången strålbehandling om komplett response på primärsiten.
-Vad kan det finnas för orsak till att en relativt ung, icke-rökande man med normalkonsumtion
av alkohol drabbas av denna sjukdom?
HPV-infektion. Slumpen.
Fall 2:

Pat på bilden ovan är från en rökande kvinna i 50-årsåldern. Hon har varit hes i ca 2 månader.
-Vilken diagnos misstänket du? Hur länge får man vara hes utan att utredas av specialist?
Larynxcancer. 3 veckor.
Vid laryngoskopi finner du att båda stämband rör sig normalt och att tumören är begränsad till
höger stämband. Inga halsmetastaser eller fjärrmetastaser.

-Vilken TNM-klassifikation blir det? Vilken behandling får patienten? Anser du prognoser var
bra eller dålig för denna patient?
T1bN0M0. Strålbehandling. Mycket god prognos, 90-95% 5-årsöverlevnad. Sjunker med stigande Tklass till mycket dålig prognos för T4 på under 50%.
Fall 3:

Mannen på bilden är en tidigare frisk rökande man 45-år gammal. Han söker dig på
vårdcentralen för den knöl på halsen som du ser på bilden. Patienter är helt symtomfri och i
status finner du ingenting avvikande förutom just resistensen på halsen.
-Vad gör du nu? Vilka diagnosförslag har du? I vilken region sitter resistensen?
Skickar patienten för finnålspunktion med snabbsvar och inbokat återbesök till dig inom 10 dagar för
PAD-svar och ställningstagande till vidare handläggning. Metastas. Halscysta. Schwannom, benign
primärtumör. Regio III.
Svaret på punktionen blir ”Cellfattig cystvätska med enstaka skivepitelceller. Intet malignt.”
-Vad kan detta tyda på för diagnos? Vad gör du, hur snart och varför?
Lateral halscysta. Remitterar patienten till ÖNH-klinik för vidare snar handläggning. Med tanke på
anamnesen med rökning och ålder kan det ändå röra sig om en cystisk metastas från en
skivepitelcancer.
-Hur går man nu vidare på specialistkliniken vad gäller utredning och åtgärder?
Ny punktion med flödescytometri för DNA analys och analys av ploidi. Panskopi med multipla px.
Om allt detta är negativt för malignitet extirperas den laterala halscystan uva.
Fall 4:

-Vad heter den vanligaste tumörformen som drabbar parotiskörteln? Hur beh den och varför?
Pleomorft adenom. Extirpation med superficiell parotidektomi. Man opererar bort den så snart som
möjligt pga att den annars växer till men det finns även sällsynta fall där denna benigna tumör
malignifierat.
-Nämn de vanligaste komplikationerna till en parotidectomi.

Skada på facialisnerven. Freys syndrom (parasympatiska avskurna nerver som stimulerat körteln till
salivutsöndring stimulerar istället svettkörtlar i huden på kinden när man äter vilket leder till
gustatorisk svettning).
-Räkna upp de vanligaste maligna spottkörteltumörerna. Vilken körtel drabbas oftast?
Mukoepidermoid, adeniodcystisk, acinic cell, PLGA. Parotiskörteln drabbas av 70% av alla
spottkörteltumörer. Dock är en högre andel av tumörerna som drabbar både submandibularis men
framför allt de mindre spottkörtlarna maligna.
Fall 5: Om du inte arbetar som ÖNH-specialist i framtiden kommer du sannolikt inte att träffa
på så många patienter med huvud- eller halscancer. En distriktsläkare diagnosticerar ca 1-3 st
patienter med denna sjukdom under hela sin karriär. Håll dock diagnosen i bakhuvudet så du
inte missar de få fall du kommer att stöta på!
------------------------------------------------------------------------4. Öron---------------------------------------------------------------------

Fall 1: Anna har varit på dyksemester i Thailand och just kommit hem. Efter några dagar i
Thailand började det klia i öronen och besvären har successivt förvärrats genom att det slagit
lock och nu gör det dessutom riktigt ont. Därför söker hon dig akut på öronjouren. I status ser
du ordentligt rodnat ytteröra och igensvullen hörselgång. (Se bild)

a) Sannolik diagnos?
Extern otit (med perikondrit/rosfeber).
b) Vilken är genesen och patofysiologin bakom tillståndet
Fukt orsakar bakterietillväxt. I bassänger och vatten finns bakterier. Fukt och bakterier orsakar en
låggradig inflammation sedan kan mer virulenta bakterier såsom Stafylocoocer, pseudomonas erller
streptococcer orsaka försämring med periokondrit etc. Inflammation ger klåda och åtföljande
traumatisering när man kliar. Att klia kan i sig själv ge upphov till fuktande sår/inflammation/infektion.
c) Behandling i akutskedet (preparat/åtgärder)?
Rengöring om möjligt. Alsolsprittamponad i fall som detta med uttalad svullnad av hörselgången,
skall ständigt hållas fuktig. Eventuellt antibiotika (Heracillin,eller likartat stafylokock/sstreptokockab)
om kraftigt hudengagemang feber och allmänpåverkan. Analgetica, kan kräva Voltaren i kombination
med Citodon eller likartade kombinationer. Återbesök för rengöring och om möjligt
trumhinneinspektion efter 2-3 dagar.
d) Vid återbesöket efter tre dagar finner du en del detritus i hörselgången men svullnaden har
minskat. Hur fortsätter du behandlingen (preparat, åtgärder)? (Se bild 2)

Noggrann rengöring. Om svullnaden gått ner hjälpligt övergång till Terracortril med Polymyxin B
örondroppar 3 x3 i 7 dagar.
e) Vilka förhållningsregler ger du patienten?
Inte peta i örat. Inte få vatten i örat på några veckor. Återkomma om örat inte blir helt bra alternativt
besvären återkommer.

f) Efter 14 dagar återkommer patienten då hon inte blivit bra, värsta smärtan är borta men det
är lite smetigt i örat, det kliar fortfarande och lockkänslan finns kvar. När du tittar in i örat ser
det ut så här: (bild3+4). Vad är orsaken?

Svampöverväxt i hörselgången. Terracortril med Polymyxin B saknar effekt på svamp och kan gynna
tillväxten. Man ser vanligen mycel (fina trådar) som kan vara vitt (kan t.o.m. se ut som en
bomullspropp med Terracortrildropar på, svart, fruktkroppar eller en kesoliknande propp i en annars
relativt avsvälld hörselgång.
g) Hur behandlar du detta tillstånd (preparat/åtgärder)?
Noggrann rengöring. Preparatbyte: Locacorten Vioform (ej om perforation), Borsyresprit 4% (kan
svida om sår i hörselgången eller trumhinneperforation), Gentianapensling. Är det hål på trumhinnan
är det ett specialistfall.
Fall 2a: Jakob 1 år och 5 månader söker tillsammans med sin pappa dig som distriktsläkare på
morgonens öppna mottagning för att han efter några dagars feber och snuva vaknat upp mitt i
gångna natten med akut smärta i höger öra. Den vana pappan gav alvedon i rätt dos och efter
många om och men somnade Jakob om men örat gör fortfarande ont. (Bild 5)

a) Sannolik diagnos?
Akut Otitis Media, AOM. Man behöver inte undersöka patienten mitt i natten. Smärtlindring är
adekvat vid akut öronsmärta om inte allmäntillståndet i övrigt påfodrar akut omhändertagande.
b) Nämn fyra pålitliga statusfynd som skulle kunna stödja denna diagnos.
Buktande trumhinna. Rodnad eller vitaktig trumhinna, ibland med vätskefyllda blåsor.
Vätske(pus)fyllt mellanöra: nedsatt rörlighet vid Siegling. Flytning ur hörselgången.
c) Etiologi?
Vanliga luftvägspatogener som (vanligen) i samband med viros invaderar mellanörat via
örontrumpeten från ett koloniserat epifarynx. Vanligaste patogenerna är Streptococcus Pneumoniae
(Pneumococcer) 30-50%, Hemophilus Influenzae 15-30%, Moraxella Catharalis 1-9% och Grupp A
Streptococcer 2-5%.
d) Utredningsförslag?
Klinisk undersökning inklusive Siegling! Infektionsprover såsom CRP och LPK varken bekräftar eller
utesluter otit. Otit kan förekomma med eller utan feber. Odling från nasofarynxsekret eller sekret från
mellanörat kan ha betydelse vid recidiv eller behandlingssvikt.
e) Förslag på behandling och uppföljning?
Smärtlindring (paracetamol). Näsdroppar om nästäppt. Högläge om möjligt (barn roterar i sömnen
särskilt vid infektioner med varierande frekvens och inriktning). Antibiotika i enlighet med
otitkonsensus 2000, se läkemedelsboken. Förstahandspreparat är PcV, 50 mg/kg och dygn, 5 dgrs
behandling. Barnet skall bli symtomfritt, ha acceptabelt allmäntillstånd och ev flytning ur örat skall
upphöra på tre dgr. Om detta är fallet kontrolleras örat efter tre månader hos Husläkaren för att
utesluta SOM (sekretorisk mediaotit).
f) Definiera: Terapisvikt, recidivotit, otitbenäget barn.

Terapisvikt: Oförändrad, förvärrad, eller på nytt uppblossande inflammation i mellanörat trots minst
tre dygns behandling. Behandlas med (amoxicillin(Amimox), amoxicillin+klavulansyra (Spektramox)
eller trimetoprim sulfamethoxazol (Bactrim) (om penicillinallergi) .
Recidivotit: Ny otit inom en månad. Ge ny kur PCV under 10 dgr alternativt amoxicillin(Amimox).
Otitbenäget barn: Tre eller fler akuta öroninfl under 6 månaders tid. En riskfaktor för detta är första
otiten före 1 års ålder.
g) Dessvärre är det inte första gången detta händer utan fjärde gången på lika många månader.
Besvären började i samband med att han gjorde debut på dagis. Förändrar denna information
din planerade handläggning och information till föräldrarna?
Ja. Jakob kan bli aktuell för behandling med TMD-rör.
Fall 2b: Två veckor efter den initiala och riktiga behandlingen återkommer Jakob för att
mamma noterat att hans öra står ut (Lustigt nog står hans ena öra faktiskt ut när du jämför
sidorna, bild 6) och dessutom är han hängig. Det ser dessutom ut som om trumhinna fortfarande
är buktande även om det är svårt att se på grund av den trånga hörselgången.

Sannolik diagnos?
Mastoidit.
Etiologi?
Samma bakterier som vid AOM, Pneumokocker och Streptokocker vanliga.
Patofysiologi?
Sjukdomstillståndet orsakas av spridning av infektionen utanför slemhinnan i mellanörat och
cellsystemet som ger upphov till osteit och/ eller abscesser i området. Svullnaden i status beror på
svullnad eller abscess subperiostealt över mastoiden, den trånga hörselgången,”taksänkning”, pga
ödem eller abscess i hörselgångstaket.
Utredningsförslag (radiologi/labprover)?
Infektionsprover inkluderande SR eller mikro SR, CRP samt LPK. NPH-odl alt odl från
mellanöresekret. Blododling vid sepsismisstanke, LP om meningitmisstanke. Ev DT över
skalle/mellanöron om misstanke på ytterligare komplikation såsom intrakraniell/intracerebral abscess,
sinustrombos eller inför eventuell uppborrning av mastoiden, mastoidectomi.
Behandling?
Inläggningsfall! Intravenös antibiotika efter adekvata odlingar. Op: Initialt bred paracentes med odling
från mellanörat. Provpunktion retroaurikulärt mot misstänkt abscess som därefter öppnas och förses
med spoldränage efter odling. Iv vätska, febernedsättande. Öronförband och Terracortril med
Polymyxin B Örondroppar i hörselgången. Följ infektionsparametrar och kliniskt status. Om dålig
respons på behandling eller recidiv överväg mastoidektomi. Förlängd peroral antibiotikabehandling
vid utskrivning vanligen Spektramox eller med ledning av odlingssvar samt uppföljande kontroller på
Öronmottagnignen.
Andra associerade komplikationer till mediaotit?
Subdural- och epiduralabscess, sinustrombos, intracerebral abscess, labyrintit och facialispares.
Fall 2c: Jakob återkommer när han just firat sin 4,5-årsdag, tack vare dina tidigare åtgärder.
Efter att ha varit bra under längre tid har mamma och pappa noterat att han sedan minst tre
månader har svårt att hänga med i lekarna på dagis och han är ganska tyst och inte alls så
pratglad som tidigare.
a) Vad lider Jakob av?
Han har en hörselnedsättning, sannolikt orsakad av vätska bakom trumhinnan, som försvårar livet.
b) Beskriv status på bild 7.

Indragen gulskimrande, lätt förtjockad (svårrörlig trumhinna vid Siegling), ofta ökad kärlteckning,
luftblåsor bakom trumhinnan.
c) Vilka två undersökningar gör/bästeller du utöver sedvanligt ÖNH status?
Audiogram (=hörselprov). Snabbtympanogram.
d) Vad är de förväntade resultaten vid denna diagnos?
Audiogram visar hörselnedsättning av ledningsfelstyp dvs nedsatt luftledning men normal benledning.
Snabbtympanogram visar att trumhinnan är orörlig, akustisk immitans oberoende av lufttrycket i
hörselgången.
d) Tillståndets patofysiologi?
Nedsatt funktion av örontrumpeten, leder till undertryck i mellanörat och vätskeutträde (hydrops ex
vacuateorin). Förändrad struktur hos mellanöreslemhinnan (ev sekundärt till låggradig infektion eller
inflammation) med ökad andel bägarceller och sekretion av mucus.
e) Behandlingsförslag?
Expektans (70% läker på 3 månader) och tryckutjämning, eventuellt med hjälp av Otoventballong.
Lyckas ibland och då mest hos större barn med serös sekretion. TMD-rör och eventuell abrasio eller i
vissa utvalda fall abrasio och paracentes.
f) Till slut får Jakob plaströr men återkommer efter en tid då det sedan 3 dagar rinner ur hans
högra öra. Han är lite förkyld men har inte ont i örat. Diagnos/behandling uppföljning?
Rörotit. Odla från sekret, insätt Terracortril med Polymyxin B örondroppar. Perorala antibiotika enligt
odlingssvar om profus flytning som ej upphör på tre dagar trots droppbehandling. Vanligen blir
Heracillin ett bra val. Vid profus flytning behöver man ofta skölja ur örat med ljummet kranvatten
innan dropparna appliceras. Om flytningen upphör och barnet mår bra kontrolleras barnet som vanligt
var 3-6 månad så länge plaströren sitter kvar och trumhinnan ej läkt och besvären kvarstår.
Fall 3: Från din tid som vik UL på öronkliniken i forntiden kommer du ihåg Johan som då gick
och kontrollerade sina plaströr hos dig. Dessa hade han fått på grund av mukös mediaotit och
åtföljande hörselnedsättning. Plaströren föll ut efter ca 2 år och Johan har därefter ej varit på
ytterligare kontroller. Trots att han är noga med att inte få in vatten eller peta i öronen rinner
högerörat nu av och till och luktar illa men det gör inte ont. Han hör illa.
Nämn två tänkbara diagnoser.
Trumhinneperforation. Kolesteatom (pärlcysta)/infekterad retraktion.
b) Utredningsförslag förutom noggrant ÖNH status för respektive diagnos:
Odling kan ha betydelse vid aggressiv infektion med komplikation och då man överväger antibiotika
systemiskt. Ofta växer blandflora eller pseudomonas. Audiogram. Ev DT vid komplikation av
kolesteatom, eller inför kolesteatomkirurgi hos barn (alltid) och hos vuxna (ibland).
c) Vad tror du stämgaffelproverna visar?
Weber lateraliserar mot sjuka örat (ledningsfel). Rinne negativt på det sjuka örat.
d) Behandling på kort sikt:
Rengöring. Lokalbehandling med örondroppar Terarcortril med Polymyxin B (ok även vid
perforation) eller Borsyresprit 4% om det inte svider för mycket, eventuellt Ciloxan örondroppar om
Pseudomonas. Vid profus flytning eller komplikation ges Pseudomonas eller stafylococcantibiotikum
systemiskt. Spolning med Alsollösning eller rent kranvatten (kroppstempererat) om rikligt med
detritus och pus.
e) Skötselråd:
Ej vatten i örat vid bad/dusch. Ej peta örat. Återkomma för regelbunden rengöring tills örat torkat upp.
f) Behandling på lång sikt?

Operation. Om trumhinneperforation: Myringoplastik. Om kolesteatom: Mer omfattande kirurgi med
sanering och rekonstruktion av mellanöra, inklusive hörselben och yttre hörselgång.
Johan återkommer på grund av intermittent yrsel några månader senare eftersom han inte
kommit till operation. Vad tror du det kan bero på? Finns det några andra komplikationer som
patienter med denna typ av åkomma kan få?
Sannolikt har han fått en sk båggångsfistel som i ett senare skede kan leda till labyrintit och dövet pga
infektion, ökad risk för dövhet vid kirurgi. Man kan göra sk fistelprov då tryckökning i hörselgången
med tex Siegles blåsa leder till yrsel och ofta synlig nystagmus. Annars kan yrseln uppkomma tex på
grund av blåst i örat med kalorisk retning av båggången. I övrigt samma som vid akut mediaotit och
mastoidit dvs subdural och epiduralabscess, sinustrombos, intracerebral abscess, labyrintit och
facialispares.
----------------------------------------------------20. ÖNH-praktika-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Öron---------------------------------------------------------------------

1. Öronmussleinfl/inf: Vid extern otit, trauma, idiopatiskt. Rött, svullet, ömt öra och omkring. Ev
feber, allmänpåverkan. Rengör, beh ev extern otit, alsolspritomslag, flukloxacillin 750 mg x3 i 1v.
Sjukhus om påverkat AT, cefuroxim iv.
2. Kondrodermatit: Smärttillstånd på öronmusslan. Röd/vitaktig upphöjning på helixranden. Råd om
öronskydd, ev excision, lokal steroidsalva.
3. Traumatiska sår: Bedöva, rengör, 5-0, ev PcV, suturer tas efter 7d.
4. Köldskador: Vitt/glansigt öra, ev blåsor, ingen känsel. Värmekompresser 15-20 min, gnugga ej,
Terracortril, ej tryck, ev ab. Initialt daglig kontroll.
5. Inf aterom: Kan bli mkt stora! Akut incision-tömning, alsolspritstamponad (hindrar abscess att
komma tillbaka), dagliga omläggningar, excision om återkommande besvär.
6. Zoster otikus: Äldre, ev svårt skilja från extern otit. Typisk blåsbildning, föregås av smärta. Perifer
facialispares, innerörestörning (yrsel, hörselpåverkan) vid Ramsay-Hunts syndrom.
7. Otohematom: Traumatisk öronmussleblödning. Obeh  blomkålsöra. Bedöva, punktera, aspirera
blodet, tryckförband i någon vecka, ev inf-profylax, daglig kontroll.
8. Extern otit: Infl yttre hörselgång. Uteslut bakomliggande kronisk mellanöreinf.
 Enbart klåda: Rodnad, ”fnasig” hörselgång, ej svullen. Terracortril-Polymyxin B 3x3/d.
Bättre <1v, åb vb.
 Klåda, viss sekretion, lite smärta: Måttligt svullen hörselgång, delvis utfylld av detritus,
trumhinnan ses. Sug rent, Betnovat/Diproderm i 5-7d, Ciloxan om smetigt. Därefter
Terracortril-Polymyxin B 3x3/d.
 Klåda, sekretion, smärta, hörselnedsättning: Igentäppt hörselgång, truminnan ses ej. Sug rent,
alsoltamponad som fuktas, smärtbeh, kontroll om 2d + rengöring. Därefter beh som ovan.
 Som ovan + infl öronmussla: Rengör, beh ev extern otit, alsolspritomslag, flukloxacillin 750
mg x3 i 1v + beh som ovan. Skydda mot vatten med fettvadd.
9. Cirkumskript extern otit/hörselgångsfurunkel: Lokal, ömmande, ev fluktuerande svullnad i yttre
hörselgången. Alsolspritstamponad, ev incision. Rengöring mkt viktigt vid extern otit!
10. Hörselgångsexostoser/hyperostoser: Släta rundade, ofta bilat, benutväxter vanligen i inre delen
av benign hörselgång. Vid kallvattenexponering (simmare). Förtränger hörselgången 
vax/vattenansamling  risk för svårbeh extern otit. ÖNH-remiss, ev op.
11. Vaxpropp: Lockkänsla, hörselnedsättning, ev hastig debut, ev extern otit. Om ej misstanke på
skadad trumhinna: Spola, ev vaxlösande droppar. Om skada: Sug bort vaxproppen.
12. Främmande kropp i örat.
13. Sekretorisk mediaotit/salpingit (SOM): Förskolebarn. Pga nedsatt örontrumpetsfunktion.
Hörselnedsättning, lockkänsla, ”kudde i örat”, ev obehag. Indragen grå-rosa trumhinna, ev gul vätska
bakom trumhinnan, processus brevis ”sticker ut”, horisontalställt hammarskaft, nedsatt
trumhinnerörlighet, Weber lateraliseras mot sjuk sida. Ofta självläkande, initialt exspektans. Kontroll
efter 2-3 mån. Vuxen med besvär >6v: ÖNH-remiss, ev paracentes med transudatutsugning, ev
ventilationsrör. Om ensidig SOM hos vuxna MÅSTE epifarynx undersökas då epifarynxcancer kan ge
nedsatt tubarfunktion och SOM.
Långdragen SOM/kronisk otosalpingit: Mindre barn, symtomfattigt, oftast endast hörselnedsättning
som upptäcks vid 4-årskontrollen. Trumhinna: Lätt indragen, nedsatt rörlighet, mattgrå (grå-rosa),

radiella kärl. Högläge, valsalva, ev otoventballong, näsdroppar om förkylning, ev politzerblåsning.
Hörselkontroll efter 3 mån. Om besvär efter halvår övervägs plaströr (mellanöredränage).
14. ”Malign otosalpingit”/”atelektatiskt öra”: Tunn, extremt indragen trumhinna ”smetad” mot
hörselbenen. ÖNH-remiss, valsalva, ev plaströr.
15. Kolesteatom: Långsamt förlopp, symtomfattigt, ev måttlig hörselnedsättning, tyst flytning.
Vax/förändringar i pars flaccida. Utan beh  livshotande temporalbensdestruktioner. ÖNH!
16. Krånglande plaströr: Sök vård om flytningar ur örat. Rensug, Terracortril-Polymyxin B 3x3/d i
1v, kontroll <1v (om ej torrt öra tas öron-, NPH-odl). Ab och ny kontroll <1v. ÖNH om ej effekt.
17. Barotraumatisk otit: Vid hastiga tryckförändringar (flygning, dykning) ssk vid nedsatt
tubarfunktion (förkylning). Tryckkänsla, smärta, hörselnedsättning. Trumhinna: Mat, kärlinj, döljer
(blodig) vätska. Weber lat mot sjuk sida. PcV, näsdroppar, senare försiktig valsalva. Kontroll om 6v.
18. Simplexotit: Ont i örat vid förkylning. Kärlinj vid hammarskaftet, ev rosig trumhinna. Högläge,
näsdroppas, analgetika, återkom om försämring.
19. Akut mediaotit (AOM): Akut purulent inf i mellanörat. Småbarn, ovanligt >10åå. Pneumokocker
(30-50%), HI (15-20%), Moraxella (1-9%), GAS (2-5%). Debut på natten, pågående förkylning,
öronsmärta, ev feber. Trumhinna: Tjock, röd-grå-gulvit, buktande, svårt se normala strukturer. Om
perforation: Värk gått över, grumlig öronflytning, oftast ses ej hålet utan en tjock, röd-vit chagrinerad
trumhinna med prickar/strimmor. Beh: Läkbed <1d, under tiden högläge, paracetamol, näsdroppar.
Om besvärsfritt behövs ej us. Vid osäkerhet/påverkat AT sker us snarast.
 Barn <2 år: Konstaterad okompl otit  PcV 25 mg/kg 2-3x/d i 5d (akut) eller 10d (recidiv).
 Barn >2 år och <16 år: Vid perforation/allmänpåverkan  PcV 25 mg/kg 2-3x/d. Annars ej
ab förrän 2d efter symtomdebut.
Barn med återkommande mediaotiter, immunbrist, immunsuppressiv beh, missbildningar,
kromosomrubbningar, resttillstånd efter skallbasfx, öronop ska ab-beh hos specialist.
Terapisvikt: Oförändr/tilltagande besvär trots 3d beh. Byt till amoxicilling 50 mg/kg/d uppdelat på 2-3
doser i 10d. NPH-odl. Kontroll 1v för odlsvar, ställningstagande fortsatt beh.
Recidiv: Ny otit <30d efter symtomfritt intervall. PcV 25 mg/kg 2-3x/d i 10d. Ev NPH-odl. Kontroll
<1v.
Skrikröd trumhinna: Trumhinnan blir röd av små barn som skriker och gråter.
Omhändertagande av ”otitbarn”: 5-7% av åldersklassen. Första öroninf <6 mån ålder är prognostiskt
ogynnsamt för risken att få upprepade inf. Plaströr minska otitfrekv. Ev adenoidektomi. Barn <12 mån
kan få inf och sekretion även efter platrör. Ev pneumokockvaccin. Ev immunologisk utredning.
Otitkontroll: Av AOM efter 3 mån. Hörsel, trumhinnestatus. Ledningstyp: SOM, vaxpropp, skada på
trumhinna/hörselben. Neurogen typ: Bullerskada, hörselnervskada.
Webers prov: Stämgaffel (128 Hz) i huvudets medellinje (hjässa, panna). Om normal hörsel förläggs
tonen mitt i huvudet. Om ton i sämre örat  Ledningshinder på sämre örat. Om ton i bättre örat 
Neurogen hörselnedsättning på sämre örat.
Rinnes prov: Stämgaffel på planum mastoideum bakom örat som ska undersökas. Hålls tills pat ej
längre hör tonen. Därefter förs stämgaffeln framför örat, tonen ska normalt åter höras (pos Rinne). Om
tonen ej hörs  Ledningshinder (neg Rinne).
Diff: Ont i örat är inte alltid lika med AOM!
 Om förkylning föregått smärtan: Simplexotit, AOM.
 Om förkylning föregått lockkänsla, ej smärta: SOM.
 Om klåda: Extern otit.
 Om varken förkylning/klåda föregått smärtan: TMJ, temporalisarterit, perikondrit, Zoster
otikus, tandinf, (peri)tonsillit, parotit, körtelinfl, cervikal låsning, spänningshuvudvärk, cancer
(tunga, tonsill, munbotten, epifarynx), karotikodyni, laryngit.
Andra AOM-kompl: Perifer facialipares, sinustrombos, hjärnabscess.
20. Mastoidit: Kompl till AOM. Rodnad, svullnad över processus mastoideus, ”utstående öra”, feber,
allmänpåverkan, taksänkning i hörselgång, varig flytning. Inläggning ÖNH!
21. Labyrintit: Kompl till akut/kronisk otit. Rotatorisk yrsel med nystagmus och hörselnedsättning på
sjuk sida. Weber kan lat mot/från sjukt öra. Inläggning ÖNH!

22. Otogen meningit: Kompl till AOM. Svår allmänpåverkan (hängig, somnolent, stupor), ev feber,
ev nackstelhet. Inläggning!
23. Kronisk otit: Kroniska tillstånd i mellanöra och mastoid på bas inf/infl. Trumhinneperf som ej
läkt, kronisk adhesiv trumhinna, kolesteatom, ev långdragen SOM. Remiss om allmänpåverkan, yrsel,
nackstel, annat allvarligt. Majoriteten opåv, söker för flytningar eller hörselnedsättning. Rensug,
Terracortril-Polymyxin B, undvik vatten i örat, rådgör med ÖNH.
24. Traumatisk trumhinneperforation: Ofta självorsakad, petat sig själv i örat. Även örfilar, hastig
tryckstegring (handflateslag, dykning, explosion). Ofta ej smärtsamt, måttlig hörselnedsättning av
ledningstyp, lock, öronsus, blod. Weber lat mot sjukt öra. Vid större perf saknas trumhinnerörlighet.
Ev lite koksalt i hörselgång + försiktig valsalva  pyser/bubblar det föreligger perf. Rådgör ÖNH, om
inf-risk ges PcV-profylax, undvik vatten i örat, ev rispapperprotes.
25. Hematotympanon: Tyder på skallbasfx. Blå-svart-lila blod bakom trumhinnan. Sjukhus, kontroll
Weber + facialis + allmän/otoneurostatus. Undvik peta/suga/vatten i örat. Sterilt förband, PcVprofylax.
26. Sudden deafness/plöstlig dövhet: Okänd orsak, normala trumhinnor, Weber lat till frisk sida,
rådgör ÖNH, ev steroider, uppföljning.
27. Preaurikulär fistel: En/dubbelsidig, ofta i barndom. Fuktas, inf med rodnad/svullnad. Excision på
ÖNH-klinik om återkommande/långdragna besvär.
28. Ytteröreförändringar: Beskedliga (kondrodermatit, seborroisk keratos) eller maligna. Frikostig
med biopsi/excision-PAD.
------------------------------------------------------------------------2. Näsa----------------------------------------------------------------------

Nästäppa: Mäts med rino(mano)metri.
 Konstant (en/dubbelsidig): Septumdeviation, näspolyper, adenoidhyperplasi.
 Inkonstant, sidoväxlande: Allergisk rinit, idiopatisk rinit.
1. Ensidig snuva: Vid långdragen, ensidig, purulent snuva hos barn måste FK uteslutas. Ensidig
koanalatresi är ovanligt. Även sinuit, tumör. Utred hos ÖNH.
2. Septumdeviation: Ensidig nästäppa, ev känt trauma, främre septumdelen svänger över mot ena
sidan  förträngning. ÖNH-remiss, septumplastik.
3. Alarinsufficiens: Problem med näsandning då näsvingarna faller samman vid inandning. Besvär
försvinner vid spekulumvidgning. Näsvingsträning, näsvidgarplåster till natten, ev op.
4. Näspolypos: Astma, näsan nästan helt täppt bilat, vitgula-gråskimrande polyer bilat. Kortisonsprej
om ej helt tilltäppt, annars ÖNH-remiss med po kortison eller op (FESS). Nydebuterad ensidig
nästäppa/näspolyper utreds hos ÖNH.
5. Koanalpolyp: Specialfall av näspolypos. Ofta ensidig. Polyp som utfyller bakre näsöppningen. DTsinus: Nedsatt lufthalt i sinus lat på sjuk sida. ÖNH, op.
6. Adenoidhyperplasi/vegetativ adenoid (veg ad): Alla barn har veg ad. Ger besvär med nästäppa,
ffa på natten med snarkningar, orolig sömn och munandning. Nasalt tal, ständig nästäppa. Typiskt
ansiktsuttryck. Barnets besvär avgör, ÖNH-remiss för abrasio.
7. Koanalatresi: Obeh dubbelsidig är livshotande för barns som föds med det. Enkelsidig ibland orsak
till ensidig nästäppa. Konstanta besvär, täppt sida går ej sondera. ÖNH-remiss, op.
8. Allergisk rinit: Oftast födoämnesreaktioner och atopiskt eksem som överkänslighetsreaktion hos
yngre barn. Allergiska näsbesvär i skolåldern och därefter vanligare. 20% av tonåringar har allergisk
rinit. Nasala symtom + klåda, rodnad i ögon (konjunktivit)  allergisk rinokonjunktivit.
 Nästäppa pga interstitiella ödem + ökad näskärlsblodfyllnad.
 Vattentunn snuva pga ökad körtelaktivitet + plasmaläckage.
 Nysningar/klåda pga stimulering av irritantreceptorer i slemhinnan.
Intermittent allergisk rinit (hösnuva): Utlöst av pollen från lövträd, gräs, örter. Korsreaktivitet.
Parabjörkallergiska fenomen: Klåda/svullnad i gom och runt läpparna, förekommer efter intag av vissa
födoämnen (nötter, äpplen).
Persisterande allergisk rinit: Året runt. Mindre vanligt med ögonsymtom. Kvalster, pälsdjur
(hundavskrap, urin, saliv).

Anamnes oftast tillräcklig för diagnos. Dygns-säsongsvariation, bostadsförhållanden, husdjur,
fritidssysselsättningar. Pricktest (antihistamin kan påverka och sätts ut 1-2d före test). RAST (IgE-Ak),
Phadiatop. Elimination av allergen och ospecifika slemhinneirriterande faktorer i pats miljö (starka
dofter, tobaksrök, lösningsmedel). Antihistaminer ffa till pat med lätt-måttliga besvär.
Natriumkromoglikat (Lomudal) profylaktiskt. Lokal steroidbeh i näsan med regelbunden inspektion.
Ev immunoterapi där allergenet tillförs subkutant i stigande doser upp till underhållsdos som ges var
6-8:e vecka under 3-5 år.
9. Idiopatisk rinit: Uteslutningsdiagnos, tillstånd med snuva/nästäppa/nysningar men där allergen ej
kan påvisas. Hela året, mer besvärande vissa perioder. Känsliga för irritanter (cigrök, starka dofter).
Ovanligt före tonåren. Anamnes, uteslut allergi, inspektion näskaviteter. Lokal steroidbeh om nästäppa,
koksaltsköljning, näsolja, Atrovent Nasal om vattnig snuva, ev konkareduktion. Hormonell rinit vid
graviditet, hypotyreos, ökad prod av tillväxthormon. Rinit kan orsakas av sarkoidos, Wegeners
granulomatos.
10. Rinitis medikamentosa: Nästäppa efter långvarig beh med näsdroppar. Återhållsam med
långtidsbeh. Upphörande av näsdroppar, övergångsperiod med lokala/systemiska steroider.
11. Rinitis sicka anterior: Torr, främre rinit med torra, krustabelagda slemhinnor inom näsans främre
delar, ssk septum. Förvärras av näspetning. Förkylningsdebut. Vanlig orsak till främre näsblödning.
Ev septumperforation. Sluta peta sig i näsan. Koksaltsköljningar, mjukgörande sprej (Nozoil),
Fenazonsalva. Terracortrilsalva vid inf.
12. Näsfurunkel: Rodnad, svullen, ömmande förändring på näsan, utan andra symtom. Vissa får
huvudvärk, feber, allmänpåverkan, mkt uttalad svulnad och palpömhet i medala ögonvrån. Okompl
polikliniskt, flukloxacillin, täck med alsolspritomslag, dagliga kontroller. Svårare fall på sjukhus pga
risk för sinus cavernosustrombos.
13. Näsblödning: Råd vid pågående näsblödning: Sitt upp, lätt framåtböjd, nyp med fingrarna om
näsans främre delar, undvik svälja blod som rinner bakåt. Ispåse (kyla) appliceras över panna/näsa.
Orsaker: Torra slemhinnor, förkylning, koagulationsrubbning, Waran, Trombyl, cytostatika/blodsjd,
trauma, kärlmissbildning, tumör. Främre näsblödningar från lokus Kiesselbachi är vanligast. Med
stigande ålder ökar frekvensen av bakre näsblödningar. Sällsynt med blödningar från flera lokaler.
14. Främre näsblödning: Kan redan ha slutat blöda när pat kommer. Ev syns koagel, vit fibrinkropp.
Sug rent i näsan, bedöva med bomullssudd (lidokainhydroklorid-adrenalin) i 15-20 min. Blödningen
bör ha stillat innan etsning med kromsyra/silvernitrat. Om blöder trots suddarna kan Xylokainadrenalin inj bilat under septumperikondriet för stilla blödning innan etsning. Efter etsning baddas
överskottet bort med koksaltsfuktad bomullsarmerad träpinne. Därefter ny bomullssudd indränkt med
paraffin i näsborren. Låt pat vänta 30 min. Pat får själv dra ut sin sudd efter 12h. Om ej går etsa eller
blöder trots etsning: Paraffintamponad i 2d. Alt Merocel, Rapid Rino.
15. Bakre näsblödning: Ffa äldre. Ofta större blodförluster. Bedöm AT. Om kallsvettig, snabb tunn
puls sätt infartskanyl, ge Ringer. Kan sällan se varifrån det blöder (vanligast näsgolvet). Inläggning,
stoppa blödning fort. Sug rent i näsan, sväll av med näsdroppar, bedöva med lidokainhydrokloridnafazolinsprej eller Xylokainsprej, bomullsindränkt lidokainhydroklorid-adrenalinsudd (gärna i bägge
näsborrarna). Bakre tamponad med foleykateter som fixeras med KAD-klämma som polstras och
flyttas då och då (akta näsvingarna!). Alt speciell näsblödningskateter med förskjutbar ballong.
Gasvävstamponad med paraffin eller lidokainhydroklorid-adrenalin. Fråga om blött kraftigt och sedan
plötsligt slutat, för att sedan börja på nytt och sluta (talar för arteriell blödning). Även om du inte ser
blod i näsan bör du ta pat på allvar och överväga sjukhusobs.
16. Sinuit: Alla bihålor kan bli sjuka. Maxillarsinuit vanligast. Fråga om purulent.
Följande 3 symtom ska föra tanken till möjligheten av var i en bihåla:
 Ensidiga besvär av värk och nästäppa.
 Varig sekretion ur en näsborre.
 Kakosmi (dålig lukt i näsan).
Viktigaste kliniska tecknet på var i bihåla är vargata i meatus medius. Smärtans projektion ger
fingervisning om vilken/vilka bihålor som är drabbade. UL påvisar förekomst av vätska i sinus
maxillars, sämre säkerhet i sinus frontalis. Slätrtg ger dålig info. DT-sinus vid långdragna besvär från

bihålorna. Punktion säkraste metoden för diagnos av misstänkt maxillarsinuit. Latens på 1v efter debut
av vanlig ÖLI tills bakteriell sinuit utvecklas.
Bakteriell sinuit med bibehållet spontant dränage: Vargata i meatus medius (öppet
maxillarsinusostium, fungerande cilier; prognostiskt gynnsamt), DT-sinus visar vätskenivå. PcV
25mg/kg 2-3x/d i 10d (vuxna: 1,6-2g x3). Om ej besvärsfri <10-14d, byt ab efter ev NPH-odl. Om ej
förbättring ÖNH-remiss.
Bakteriell sinuit utan spontant dränage: Ingen vargata, men väl helt tät bihåla på rtg eller ev
bakväggseko vid UL. Utöver ab, upprepade käkspolningar, ev Sinoject (dränageslang till bihålan
(maxillarsinus) som ligger kvar) som pat kan sköta själv i hemmet.
Besvärens intensitet tenderar minska med anamnesens längd. Dramatiska symtom försvinner och kvar
blir endast diffusa besvär (obehaglig näsdoft). Långdragna sinuiter är de mest svårbeh fallen där också
bihålecancer förekommer. Återställ normal ventilation, avbryta pågående infl. Högläge, vila,
näsdroppar, ev lokal steroid, lätt analgetika.
Kompl till käkhålepunktion: Mkt sällsynt. Kindpenetration, orbitapenetration. Vid kraftig
smärta/svullnad i ansiktets avbryts spolningen. Om misslyckad punktion, ÖNH-remiss.
17. Akut etmoidit: Specialfall av sinuit. Barn. Vid förkylning svullnad omkring ena ögat, stigande
temp, viss AT-påverkan. Sjukhusfall, iv ab.
18. Frontalsinuit: Okompl polikliniskt + åb. Om svårt smärta, svullnad, allmänpåverkan: Akut ÖNHremiss för beh och ev yttre trepanation.
---------------------------------------------------------------------3. Munhåla-------------------------------------------------------------------

1. Aftösa sår: Recidiverande ytliga mjuka vita blåsor/sår på munslemhinnan, även läppar och
kindernas insidor. Mkt smärtsamt! Symtomatisk beh, etsa med lapis/Albotyl, Zendium tandkräm, om
besvärligt Kenacort-T. Vid större sår (Suttons afte) klortetracyklinsköljning.
2. Leukoplakier: Beskedliga vita släta mjuka fläckar varsomhelst i munhålan. Kan dölja malignitet.
Palpera! Om tveksam ÖNH-remiss för biopsi/excision.
3. Retentionscysta: Mörkblå-gulfärgade, ffa på underläppens insida. Besvär/ömhet när pat biter sig i
cystan. Kan gå tillbaka spontant, initialt exspektans. Exstirpation vid besvär.
4. Herpes simplex: ”Banalt munsår” vanligaste formen av oral herpes. Initialt fåtal mycket små,
smärtande, vattenklara blåsor som sammanflyter till ett sår, täcks senare av mörk krusta. I svårare fall
mkt utbredda förändringar i hela munhålan  svårt äta. Ev blåsor utanför munnen. Diff: Ulcerös kolit,
Crohns, födoämnesallergi, Behcets (även genitala aftösa sår), LED, Reiters syndrom, pemfigus,
perniciös anemi. Primär herpes drabbar mindre barn, hög feber, viss allmänpåverkan, ofta
nutritionssvårigheter. Antiviral kräm, förhindra sekundärinf genom klorhexidinsköljning (Corsodyl).
Zendiumtandkräm. Vid uttalad smärta, Xylokainmunsköljning och po smärtstillande. Vid svåra
fall/täta recidiv po antiviral beh. Små barn med primär herpes och nutritionssvårigheter läggs in på
ÖNH-klinik.
5. Candida: Normal munhåleflora. Uppstår hos nedgångna, diabetiker, immunsupprimerade (HIV),
efter långvarig ab-beh, kortisonbeh eller strålbeh. Dysfagi, munont, ev sväljningssmärta. Munhinnan
är rodnad, svullen, täckt med vita glansiga membran (under finns rodnad, sårig yta) som kan skrapas
bort. Titta under ev proteser! Inf kan sprida sig ner i matstrupen. Verifera med odl. Rtg-matstrupe + ev
esofagoskopi om sväljningssvårigheter. Beh bakomliggande sjd. Rengör ev proteser. Mykostatin
mixtur eller Fungizone sugtabletter. Pensla med gentianaviolett.
6. Sveda och värk på tungan: Lokalt trauma av vassa tänder, dåligt anpassade proteser,
protesmaterialöverkänslighet, tungtumör, munhåletumör, svampinf, järnbristanemi, perniciös anemi,
kronisk gastrit, vissa vitaminbristtillstånd, vissa neurologiska sjd, psykologiska orsaker. Noggrann
anamnes, inspektion, palpation av munhåla och tunga. B-glukos, Hb, B12, folsyra. Beh
bakomliggande orsak.
7. Geografisk tunga (lingua geographica): På tungans ovansida och kanter utv rodnade områden
omgivna av ljusare, lätt upphöjd randzon. Mönstret ändras över tid. Tungsveda. Risk för svampinf.
Kan försvinna spontant. Klinisk diagnos. Symtomatisk beh. Beh ev inf. Ev Xylokaingel,
klorhexidinsköljning, kortisonsalva (Kenacort-T). ÖNH-remiss om uttalade besvär för
salicylsyrespritsöljning, steroidsköljning, zinktillskott.

8. Fissurerad tunga (lingua plicata): Tungan har djupa fåror. Okänd orsak, oftast inga symtom.
Oftast ingen beh, ev rengöring av tungfåror och sköljning som vid geografisk tunga. Kan förekomma i
komb med läpp/ansiktssvullnad och perifer facialispares, Melkersson-Rosenthals syndrom.
9. Torus mandibularis (mandibelexostoser): Hårda symmetriska knölar på underkäkens insida.
Accidentellt upptäckt vid tandläkundersökning. Knölarna är täckta av intakt slemhinna, ingen beh.
Torus palatinus om förekomst i hårda gommen.
10. Munbottenflegmone/Ludwigs angina: Munbotteninf pga tandinf (eller gl submandibularisinf).
Varierande svårighetsgrad. Munbotten svullnar upp och tungans främre delar lyfts upp. Hård,
ömmande munbotten. Om kompl svullnar bakre delarna och tungbasen upp  andningshinder.
Sjukhus, svullnadspunktion, ev abscesstömning, iv ab, ev dentalt ursprung bedöms av tandläk.
11. Quincke(angio)ödem: Sporadisk (allergisk bakgrund) och hereditär form (C1esterashämmarbrist). Risk för angioödem vid ACE-hämmare. Svullnaden drabbar munhåla, läppar,
tunga, mjuka gommen, uvula. Ev larynx  andningshinder! Plötsliga besvär. Svullen i
mun/hals. ”Vattnigt” ödem med varierande utbredning. Sjukhusobs, adrenalin, kortison, antihistamin,
ev C1-esterashämmarsubstitut, ev Cyklokapronprofylax. Besvär går tillbaka inom 0,5-1d.
12. Tandinf: Kompl: Munbottenflegmone (sjukhusremiss). Om opåverkad: PcV 1g x3, tandläkkontakt
nästa dag. Om inf >3d: PcV + metronidazol 400mg x3 alt enbart klindamycin 300mg x3.
13. Smärta efter tandutdragning: Spola alveolen med koksaltlösning, sug reng
Terracortril/Xylokaintamponad. Ev Markaininj. Smärtlindrande tabletter, sök tandläk nästa dag.
14. Blödning efter tandutdragning: Infiltrera med Xylokain-adrenalin. Bita på
Cyklokapronkompressmot alveolen i 20 min. Ev Surgicel alt kollagen och sy över. Höjd huvudända,
ev smärtstillande. Tandläkarjour om fortsatt blödning.
15. Tungband: Föräldrar söker för matningssvårigheter/talsvårigheter hos barn eller oro. Vid
matningssvårighet och stramt tungband, remiss. Annars remiss <2åå till ÖNH för klippning/plastik av
tungbandet.
------------------------------------------------------------------------4. Svalg---------------------------------------------------------------------

1. Epifaryngit: Ovanlig orsak till halsont. Sveda, klumpkänsla bakom näsan, ofta med huvudvärk.
Rodnad, smetigt belagd epifarynxslemhinna. Hos barn rodnad och svullnad av adenoiden, som kan ha
detritusproppar. Initialt symtomatisk beh, avsvällande näsdroppar, koksaltsköljningar av
näsa/epifarynx. Om besvär >1v, NPH-odl, ev PcV. Om ej hjälper, ÖNH-remiss.
2. Faryngit: Vanligen del i generell ÖLI med hosta, snuva, heshet, halsont. Generell
svalgslemhinnerodnad. Ev smetig beläggning. Ev svullnad och beläggning på sidosträngarna. Vid
långdragna fall droppformade granlationer (”blåsor”) på bakre svalgväggen, som ofta är rodnad ssk
hos tobaksmissbrukare. Beh som vid epifaryngit. Vid långdragna besvär eliminera kroniskt irriterande
agens ffa tobaksrök.
3. Tonsillit: Akut tonsillit relativt plötsligt insättande av svåra svalgsmärtor. 40% betahemolytiska
streptokocker, 50% virus. Feber, trötthet, viss allmänpåverkan. Inte svårt dricka, men svårt svälja fast
föda. Katarrala symtom (snuva, hosta, heshet) saknas oftast vid bakteriell tonsillit utom hos små barn.
Rodnade svullna tonsiller, ev med vita välavgränsade proppar (tyder på betahemolytiska streptokocker). PcV 12,5mg/kg 2-3x/d i 10d. Riktligt med vätska, ofta analgetika. Vid recidiverande tonsillit,
odl (även från personer i pats omgivning). Såväl pat som positiva bärare i pats närhet bör få ab.
4. Peritonsillit: Halsböld debuterar ev under loppet av en tonsillit. Mkt uttalade ensidiga halssmärtor,
utstrålning mot ena örat. Grötigt tal. Sväljningssvårigheter (svårt tillgodose vätskebehov). Påverkad,
feber, inskränkt gapförmåga (trismus), asymmetri i svalget, gomtaket buktar, uvula skjuter över
medellinjen. Vid bilat (om mononukleos) saknas asymmetrin. Upprepat dränage varje dag tills inget
pus erhålls, PcV 25mg/kg 2-3x/d i 10d. Brukar räcka med 3-4 debrideringar. Om svårt dricka
inläggning. Om neg provpunktion ges ab, med ny punktion nästa dag. Ofta inläggning med iv ab. Alla
barn vårdas på sjukhus. Tonsillektomiind: 3-4 akuta tonsilliter/år under 2-3 års tid. 2 halsblöder inom
ett par år. Exacerbation av psoriasis, reumatisk feber, RA, glomerulonefrit vid akut tonsillit.
Symtomgivande detritusproppar i tonsillerna. Nattliga obstruktiva andningsbesvär hos barn (då ofta
tonsillotomi, partiell tonsillektomi).
5. Mononukleos: Halsont, feber, måttlig allmänpåverkan, ev uttalad trötthet. Grötigt tal (”het potatis i
munnen”), trismus ovanligt. Ev kompl av bilat peritonsillit. Rodnade tonsiller med gulvita
beläggningar som kan sprida sig till gombågarna. Infl svullnad  andningssvårighet. Rikligt med

förstorade lgll på halsen, ljumskarna, axillerna. Lätt ömmande och fritt rörliga lgll. Mjält- och
leverförstoring. Ev ikterus. Risk för exantem vid ampicillinbeh (välj inte det vid tonsillit!). Monospot
(dock ofta neg under v1). Atypiska lymfocyter. ASAT/ALAT. Diff: Lymfatisk leukemi, toxoplasmos.
Ingen bra beh. Allmänpåverkade på sjukhus. Avråd fysisk aktivitet under v-mån tills leverproverna
normaliserats.
6. Vincents angina: Tonsillitvariant ffa hos yngre-medelålders män. Ensidiga halssmärtor.
Allmänpåverkan mindre vanlit. Ena tonsillen har ful, grågul beläggning. Nekrotiska
tonsillbeläggningar sugs bort. PcV 25mg/kg 2-3x/d i 10d. Kontroll efter ett par v. Om utebliven
läkning, ÖNH-remiss för uteslutning av malignitet (ensidig tonsillit föranleder malignitetsmisstanke).
7. Herpangina: Snabbt insjuknande med ont i leder och muskler. Måttligt halsont. Främre
gombågarna har små gråvita blåsor, även på mjuka gommen, bakre svalgväggen (aldrig på läpparnas
och kindernas insidor). Symtomatisk beh, smärtstillande tabletter, lokalt Xylokain,
Andolexsköljningar. Ev lokalt etsande medel.
8. Tungbastonsillit-Hypofaryngit-Epiglottit (vuxen): Gemensamt problemkomplex. Relativt
plötsligt insjuknande med halsont och sväljningssvårigheter. Feber, ev påverkat AT och andning. Om
hypofarynxinfl sprider sig och epiglottis svullnar är det allvarligt. Inget avvikande i munhåla eller
orofarynx. I hypofarynx varierande grader av rodnad och svullnad i tungbastonsiller, vallekula,
epiglottis. Alla med hypofarynxsvullnad vårdas på sjukhus. Skyndsam transport med läkare på plats
under hela tiden. Hypofarynx och epiglottis ska alltid undersökas vid oklara halssmärtor.
9. Ont i halsen utan fynd: Om anamnes <3d: Avvakta beh. Om anamnes >3d: CRP/SR, vita
blodkroppar med poly/mono, strepA-test, ev svalgodl (streptokocker/svamp?), kontakt om några dgr.
Anamnes >3v: Tänk tumör eller käkleds/muskelbesvär. Undvik ab vid tveksamhet!
10. Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna: Snarkning är ”inspiratoriskt oljud”
pga partiell obstruktion i övre luftvägen. Vid obstruktiv hypopné och apné avtar resp upphör luftflödet
pga att övre luftvägen täpps till. Andningsrörelsen, ”driven”, är, i motsats till central apné, bibehållen.
Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) innebär att andningsstörningen (apnéer/hypopnéer med
desaturationer) kan registreras under sömn och att pat har symtom av detta. Storsnarkare. OSAS
riskfaktor för kardiovaskulär sjd, dagsömnighet är socialt hinder med ökad olycksrisk. Övervikt hos
75% med svår OSAS. Rökning, alkohol, tonsillhyperplasi, annan trånghet i mun-näsa-svalg, ryggläge
som sovposition, hypotyreos, akromegali är riskfaktorer. OAS bedöms mot graden av
dagsömnighet/nattsymtom och antal nattliga sömnstörningar per timme (apné-hypopné-index/AHI)
registrerade med sömnapnéskreening. Dagsömnighet/nattsymtom resp AHI graderas var för sig som
lätt, medelsvår, svårt. Svårighetsgraden avgörs av den mest uttalade komponenten, där AHI måste vara
positiv (5 eller mer). Dagsymtom: Onormal sömnighet, koncentrationssvårigheter,
personlighetsförändringar med minnesstörning, irritabilitet, depression, morgonhuvudvärk.
Nattsymtom: Snarkningar, andningsuppehåll, dålig sömn med uppvaknanden,
kvävningskänsla/flämtningar, livliga kroppsrörelser, nokturi, svettning, refluxbesvär.
Sömnapnéskreening via nattlig registrering av andningsrörelser, luftflöde genom näsa/mun,
blodsaturation, snarkljud, sovposition. I tveksamma fall sömndjupsmätning och muskel-EMG
(polysomnografi). Rökvanor, alkoholvanor, längd, vikt, ÖNH-status, BT, hjärtstatus, B-Hb,
tyroideaprover (S-TSH). Riskyrke för olyckor (yrkesförare). Diff: Hypotyreos, akromegali, narkolepsi,
periodic leg movements, restless legs syndrome. Pat med anamnestiskt snarkande eller andningsstopp
med påtaglig dagsömnighet, kvävningskänsla och flämtningar nattetid och frekventa uppvaknanden
remitteras för sömnapnéutredning. Initialt viktminskning, rökstopp, alkoholstopp, positionsträning för
undvika ryggläge, förbättrade sömnvanor. CPAP innebär att pat får andas mot ett övertryck. Normalt
förstahandsalt vid svår OSAS. Måttlig OSAS, ssk vid övervikt/kardiovaskulär sjd lämpar sig också för
CPAP. Apnéskena (snarkskena, anti-apnéskena, mandibelframdragare) tillverkas av tandläk via remiss
Skenan drar fram underkäken vilket ger ökad volym och tonus i svalget. Skena rek vid snarkning utan
tecken på sömnapnésyndrom (social snarkning). Skena även vid lätt-måttlig OSAS. Överviktiga svarar
sämre på skena. Kir främst vid stora tonsiller eller andra svalgavvikelser. Tonsillektomi/svalggomplastik. Främst vid lätt-måttlig OSAS. Även nästrånghet kan åtgärdas. Ev op även vid social
snarkning.
11. Hyperplastiska tonsiller hos barn – sömnapné: Små barn har normalt rel stora tonsiller. Vissa
kan få nattliga andningsbesvär pga förstorade tonsiller. Barnet sover oroligt, rör sig i sängen, snarkar,
har andningsuppehåll under sömnen. Påverkar ev barnet dagtid med sömnighet och svårighet att följa

med i skola/daghem samt svårt med matintag. Ev utebliven viktuppgång och psykomotorisk försening
(barn med Downs, ADHD kan försämras). Anamnes och undersökningsfynd styr beh, i tveksamma
fall skreening och nattlig obs på sjukhus. ÖNH-specialist, tonsillotomi med radiofrekvens alt
tonsillektomi + ev abrasio.
----------------------------------------------------------------------5. Larynx--------------------------------------------------------------------

1. Akut laryngit: Ofta ej smärta, men ev larynxtraktsmärtor med utstrålning mot öronen. Ev ömhet
halsens utsida. Heshet, ”tappat rösten”, rethosta. MoS normalt. Svullna, glansiga stämband med ökad
kärltäckning. Röstvila, rökstopp, hostdämpande, om ej besvärsfri efter 3-4v ÖNH-remiss (ange
rök/alkoholvanor).
2. Kronisk laryngit: Lång anamnes. Röstmissbruk, tobaks/alkoholmissbruk. Grov, skrovlig
röst/stämband (irriterat röda). ÖNH-remiss för direktlaryngoskopi-px. Larynxcancertecken:
Oregelbundna förändringar på ett stämband, ett rodnat stämband, främre kommissuren syns ej.
3. Reinckeödem: Specialfall av kronisk laryngit. Storrökande, röstmissbrukande kvinnor. Uttalad
heshet och röstsvaghet. Stämbanden är kraftigt ödematösa, bleka-rodnade, ”kuddiga”. Uteslut
hypotyreos. ÖNH-remiss, komb kir + logopediska insatser.
4. Stämbandsknottror/sångarknutor/skrikknutor: Uppträder i barnaåren, mest pojkar, men mest
kvinnor bland vuxna. Röstmissbruk, felaktig röstanvändning. Knutor på stämbandens medialsidor,
mittemot varandra. Läckande hes stämma. Ofta livlig högröstad pojke som i övrigt är helt frisk.
Knottror syns vid indirekt laryngoskopi. Exspektans (försvinner vid puberteten), ev ÖNH-remiss för
röstträning. Ev kir avlägsnande av knottrorna.
5. Juvenila larynxpapillom: Benign tumör från larynxslemhinnorna. Virusinducerat papillom 
heshet, andningsbesvär  ÖNH-remiss. Vårtliknande förändringar i larynx. Upprepad excision av
papillomen med koldioxidlaser. Försvinner spontant i tonåren. Sällan malignitetsutveckling.
6. Laryngotrakeobronkit: Barn och äldre, nedgångna alt laryngektomerade/trakeotomerade. Kan utv
hos barn med akut ÖLI. Exsudativ infl i larynx, trakea, bronker  tilltäppt luftväg. Kan likna
pseudokrupp hos barn. AT kan påverkas. Hostan har annan karaktär (lösare, slemmigare) än
pseudokrupp. Pot livsfarligt då segt sekret kan täppa till luftvägen. Adrenalininh, slemlösande,
kortison, luftfuktning, ab på sjukhus (beredd säkra luftväg).
7. Pseudokrupp: Ofta anslutning till förkylning. Några timmar efter sänggåendet vaknar barnet med
kraftig, anmärkningsvärd, skrämmande, torr, skällande hosta. Ofta svårt andas in (stridor). Ev feber, ev
heshet. Oro förvärrar. Dramatiska symtom med liten påverkan på AT. Beh efter svårighetsgrad. Första
gången obs på sjukhus. Om endast hosta och lugna/vana föräldrar kan beh skötas i hemmet. Rek
föräldrar att: Ta upp barnet (upprätt kroppsläge minskar svullnaden), ge hostmedicin med efedrin
(Mollipect/Lepheton), gå ut med barnet i kall nattluft, göra det svalt i barnets rum och höja sängens
huvudända. Febernedsättande vid feber, näsdroppar vid nästäppa. Om kvarstående
andningssvårigheter, till sjukhus i upprätt ställning. Ev kortison, ev adrenalininh. Om absolut
andningshinder ventilera med Rubens blåsa/mun-mot-mun-metoden/intubation.
8. Epiglottit hos barn: Idag sällsynt pga HIB-vaccination. Livsfarligt, högsta prioritet. Kort anamnes,
<1d. Uteslut epiglottit hos alla barn med akut insättande av uttalade sväljningssvårigheter och hög
feber. Svårt sjuka, bleka, allmänpåverkade, cyantoiska, passiva, sitter upp, andas ansträngt
med ”grymtande” utandning, dreglar. Munhåla, orofarynx ua. I hypofarynx svullen, rodnad,
njurformad epiglottis. Små barn: Tryck ned tungan med spatel, epiglottis tittar upp vid tungbasen.
Spegla lite äldre barn. Om talar för epiglottit, handla som om det vore det! Garantera fria luftvägar,
ring sjukhus och larma, erfaren läk. Om pat slutar andas: Ventilera med Rubens blåsa/mun-motmun/intubation/koniotomi.
9. Epiglottit hos vuxen: Inte lika dramatisk. Pot livshotande, sjukhus. Smärta i höjd med epiglottis,
sväljningssvårigheter. Först svårt svälja föda, senare svårt svälja saliv. Sitter upprätt, ev feber.
Andningssvårigheter utan adekvat beh. Sjukhus, iv ab, intensivövervakning, ev intubation. Epiglottit
ska alltid uteslutas vid sväljningssvårigheter!
Symtom
Debut
AT
Andningspåverkan
”Skällande” hosta
Feber
Halsont

Pseudokrupp
kväll/natt
opåverkat
inspiratoriska stridor
ja
måttlig
nej

Epiglottit
närsomhelst
mkt påverkat
snarkande/grymtande in- och utandning
nej
hög
ja

Sväljer
Steroideffekt

ja
ja

nej
osäker

-----------------------------------------------------------------6. Ansiktstrauma----------------------------------------------------------------

1. Subduralhematom: Misstänk vid större trauma mot skallen. Intrakraniella blödningar är initialt
ofta symtomfattiga. Fokal neurologi (pareser, vida pupiller) sent tecken. Bedöm vakenhet. Adekvat?
Sluddrig? Oklar? Kolla etanol och blodglukos. Sjukhusremiss.
2. Halskotpelarfx: Glöm ej bort vid större skalltrauma! Bilolyckor, fall från cykel/häst. Behöver
initialt inte ha neurologiska bortfallsymtom. Nackimmobilisering, sjukhus!
3. Näsfx: Vanligaste ansiktsfx. Klinisk diagnos, rtg ger lite. Bedöm funktion, utseende. Kan pat
näsandas efter rensugning? Finns septumhematom? Ömhet? Patologisk rörlighet? Felställning?
Svullen näsa är svårbedömd, vänta några dagar med bedömning. Reponering med LA/narkos. Åb
några dagar efter för bedömning av resultat. Ny reponering kan göras upp till 10d efter traumat. Ett
andra försök görs hos ÖNH-specialist.
4. Septumhematom: Blödning mellan septums blad är kompl till nästrauma. Kan obeh leda till
septumbroskdestruktion (sadelnäsa). Nästäppa, näsömhet, förtjockat septum som känns mjuk vid
palpation med bomullsarmerad träpinne. Bedöva sprej + inj, grovnålspunktion, om blodig aspiration
bör hematomet evakueras snarast. Lägg Terracortriltamponader bilat + akut ÖNH-remiss.
5. Öppen näsfx: Tvätta noga, även på djupet, efter bedövning. Sy i etager, inifrån och utåt. Reponera
fx. PcV-profylax. Kontroll nästa dag. Stor inf-risk!
6. Zygomatikusfx/okbensfx: Isolerad (vanligast) eller som del i större fx. Hak i margo infraorbitalis,
sensibilitetsnedsättning inom infraorbitalisnervesn område. Diplopi om dislocerad med eng av
orbitabotten eller kraftig svullnad. Sjukhus, bed <12h.
7. Blowoutfx: Efter isolerat våld mot orbita. Resten av ansiktsskelett typiskt oskadat. Diplopi
(speciellt uppåt, m rektus inf), ev enoftalmus. Blodutgjutning i/omkring ögat, syn ej påtagligt påverkad.
Sjukhus, bed <12h.
8. Mandibelfx: Passar bettet? Direkt/indirekt ömhet, patologisk rörlighet, mandibelhak, gapförmåga.
Undersök tänderna, munslemhinna. Deviation vid gapning typer på kollum mandibulaefx. Sjukhus,
bed <12h, akut om svår smärta. Immobilisera mandibeln med lyftande hakförband.
9. Tandluxation: Bettet stämmer inte, tanden hänger ner. Om tand kan reponeras (och fixeras) 
tandläk <12h. Om ej kan  tandläkare direkt. Mjölktänder reponeras ej pga risk för skada på
permanent tandanlag.
10. Utslagen hel tand: Varje minut är dyrbar! Om pat ringer: Stobba tillbaka tanden i tandens alveol.
I andra hand lägg tand i plastpåse med standardmjölk/koksaltlösning (tand får ej torka)  tandläk
snarast. Om pat kommer med tand i påse till mottagning: Omedelbart försöka replantera tanden.
Tetanusprofylax, PcV. Smutsig tand sköljs i steril koksaltlösning  tandläk.
11. Tandfx: Bedöms av tandläk så snart som möjligt (t.ex. nästa dag).
12. Mellanansiktesfx: Endast i samband med större våld (trafikolycka, svår misshandel). Ofta
kombinationer av Le Fort.
 Le Fort I: Separation av hårda gommen från resten av ansiktsskelettet. Ruckbar maxilla vid
palpation.
 Le Fort II: Separation av mellanportionen av ansiktsskelettet från kraniet. Os zygomatikus är
orörd. Maxilla och näsa är ruckbara.
 Le Fort III: Separation av hela mellanansiktet inkl os zygomatikus från resten av kraniet. Trots
fx föreligger sällan palpabel rörlighet.
Lätt glömma mellanansiktesfx hos pat med många och svåra skador. Patologisk rörlighet i överkäken
(I-II). Bettet stämmer ej. Preorbitala hematom (II-III). Sjukhusfall.
13. Skallbas/temporalbensfx: Klinik + rtg. Hörselgångsblödning, hörselnedsättning, facialispares,
yrsel, subkutana hematom runt ögonen (Brillenhematom), anosmi. Sjukhusfall. Undersök facialis,
Weber. Rör/tamponera ej öra som blöder.
Longitudinell temporalbensfx: Vanligast. Trauma mot tinningbenet. Frakturlinje i bakre övre delen av
benigna hörselgången. Skadad trumhinna, perforation i bakre övre delen  Blödning från
hörselgången (öppen hematotympanon). Om ej perforation  Blödning + likvor (pga brusten dura)
bakom trumhinnan (sluten hematotympanon). Vanligaste orsaken till lux/fx av hörselbenskedjan.
Facialisnerven påverkas indirekt genom dragning  ev övergående funktionsbortfall efter något dygn.

Transversell temporalbensfx: Trubbigt våld mot nack/pannregionen. Frakturlinje från foramen
magnum tvärs genom pyramiden. Hörsel- (dövt öra) och balansnerven skadas ofta, facialis också
(direkt total pares). Yrsel med nystagmus pga vestibularisskada. Risk för meningit även efter flera år
 pneumokockvaccinprofylax. Skada på innerörat är vanligtvis irreversibel.
Öppen hematotympanon: Sterilt förband, ab som meningitprofylax, blödning avstannar inom några
dygn, likvorläckaget inom någon vecka. Trumhinna läker ofta utan kompl. Hörselnedsättning pga blod
i mellanörat försvinner med transudatet <4-6v. Ev lux/skada på hörselbenskedjan repareras när läget
tillåter.
Facialisfunktion: Total pares i direkt anslutning till skadan  direktnervskada. DT, neurofysiologisk
diagnostik inför ev op (friläggning av facialisnerven).
14. Käkluxation: Enkel/dubbelsidig. Om osäker verifiera med rtg. Reponera, om svårt ge
lugnande/muskelavslappnande och smärtstillande. Annars ÖNH-remiss.
15. Ansikts/halssårskador: Åtgärda alla sår så snart som möjligt. I ansiktet är blodförsörjningen så
god att man kan försöka primärsy sår som är upp till 1d gamla. Undersök sensibilitet, motilitet.
Bedöva med Xylokain-adrenalin. Rengör noga med fysiologiskt koksalt. Skrubba med steril borste.
Undvik excidera misstänkt devitaliserad hud. Sy med enstaka suturer med 5-0/6-0, undvik dragning i
huden. Vid alla sår som kommunicerar med näsa, bihålor, munhåla: PcV-profylax. Glöm ej ev
tetanusprofylax. Var noga med inpassningen av det läppröda och konturen. Avlägsna sututer efter 5-7d.
Kontakta plastikkir vid stora fula sår och ssk om substansdefekter.
-------------------------------------------------------------7. Sväljningssvårigheter-----------------------------------------------------------

Noggrann anamnes (lm!), fullständigt ÖNH-status, inkl palp av halsmjukdelar, rtg-hypofarynx och esofagus.
1. Hiatusbråck: Oftast ej symtom. Samtidig refluxesofagit ger besvär. Halsbränna, sura uppstötningar,
rapningar, ev klumpkänsla i hals. Retrosternala smärtor, ev utstrålning mot hals. Rtg, esofagoskopi-px
för refluxesofagit. ÖNH-remiss. Viktminskning, kostråd, små måltider, ej äta sent, undvika kaffe,
nikotin, alkohol, sfinktertonussänkande lm, högläge nattetid. Reflux beh med antacida, PPI, H 2 receptoblockerare.
2. Plummer-Vinsons syndrom: Svårt svälja fast föda, föredrar flytande kost. Avmagring. Kvinnor.
Rtg visar membranösa esofagusförträngningar. Järn, B-vit, ÖNH-remiss för dilation om uttalade
sväljningsbesvär.
3. Zenkerdivertikel (pulsionsdivertikel): >60åå. Successivt tilltagande sväljningssvårigheter.
Divertikeln fylls med mat som regurgiterar, kan ev kännas på halsen. Inga sura uppstötningar. Nattliga
besvär, ev aspirationspneumoni som följd. Rtg visar säckformig utbuktning vid
krikofaryngeusmuskeln. Kir, laser eller stapling från insidan.
4. Traktionsdivertikel: Vanligen inga besvär eller beh. Skrumpning av mediastinala körtlar eller TBC.
Bifynd vid rtg.
5. Akalasi (akalasia kardiae): Initialt ändrade kostvanor, långsam födopassage, obehag, ev
bröstsmärta. Längre fram avmagring, regurgitation av odigererade matrester, aspirationspneumonier.
Rtg initialt neg, senare kraftigt dilaterad esofagus ovanför strutformad förändring i kardiahöjd.
Esofagusmanometri visar avsaknad av peristaltik och oförmåga relaxera nedre sfinktern. Beh: Dilation
av stenoserade partiet.
6. Esofagusspasm: Svårt svälja torr mat, måste dricka mycket till maten. Intermittenta retrosternala
bröstsmärtor. Rtg (för utesluta cancer) visar segmentella kontraktioner med knogjärnskonfiguration
samt förlångsammad/upphävd födotransport. Kostråd, lugnande besked, ev nitroglycerin.
7. Krikofaryngeusspasm: Äldre med neurologisk sjd (Parkinson, Alzheimer, ALS). Svårt få ner föda,
mat fastnar, avmagring. Rtg: Dålig relaxation av krikofaryngeusmuskeln. Endoskopisk dilation eller
avskärning av muskeln.
8. Funktionell dysfagi (globus hystericus): Klump i halsen, även andningssvårigheter. Aldrig svårt
svälja mat/dryck, tvärtom lindras besvären. Us ua. Råd om att ej svälja torrt, dricka vatten, äta äpple.
Psykologiska orsaker.
9. Esofaguscancer: Tilltagande sväljningssvårigheter, viktnedgång. Svårt svälja fast föda, senare svårt
inta flytande. ÖNH-remiss. Rtg, esofagoskopi-px.
Nasogastrisk sond: Hjälp med näringstillförsel hos pat med sväljningssvårigheter. Kontrollrtg av
sondläget.

--------------------------------------------------------------8. Främmande kropp-------------------------------------------------------------

1. FK i örat: Bomullspinnar (vuxna). Ett försök att ta bort, annars ÖNH-remiss. Lätt skada trumhinna
och mellanöra hos barn. Spola ej ut organiska FK pga ansvällningsrisken!
2. FK i näsan: Oftast vestibulum nasi. Barn söker akut, utvecklingsstörda söker ofta senare för ensidig,
varig, blodtillblandad snuva. Sug rent näsan, avsvällande, bedöva, ev Terracortril-Polymyxin B eller
paraffin, extrahera med slynga/sug/tång. Barn kan få ÖNH-remiss. Ensidig, varig, blodtillblandad
snuva hos barn är vanligen FK, men hos vuxna bihålecancer!
3. FK i svalget: Fiskben i tonsillerna (ofta ensidigt), fråga efter fiskart. Inspektera, palpera
tonsillbaserna. Hartmans nästång. Avvakta om du ej kan se benet. Smärta i jugulumhöjd  misstänk
FK i esofagus  akut rtg av hypofarynx och esofagus.
4. FK i matstrupen: Ökad risk vid tandprotes, esofagusförträngningar, funktionell esofagusstörning.
Plötsligt insättande av sväljningssvårigheter, kväljningar, smärta. Initialt svårt andas, ssk om FK högt
upp. ÖNH-akut!
5. FK i trakea: Stor risk att pat avlider innan läkarkontakt! Heimlichs manöver, övertrycksventilera
pat mun-mot-mun-metoden, ev koniotomi om FK ovanför membrana krikotyroidea.
6. FK i bronk: Små plastföremål, jordnötter. Plötslig oförklarlig hostattack, ev cyanos. Efter
hostattack blir barnet normalt igen. Visslande biljud, nedsatt andningsljud på drabbad sida (oftast hö).
Lungrtg visar mediastinalvandring mot sidan med FK. Akutremiss! FK  Recidiverande pneumonier.
-----------------------------------------------------------------------9. Yrsel----------------------------------------------------------------------

Anamnes: Ev flera typer av yrsel.
 När och hur debuterade yrseln? Snabbt? Smygande?
 Förebud?
 Yrselns karaktär: Sann rotatorisk yrsel är associerad med illusorisk upplevelse av att
rummet/föremålen rör sig.
 Yrselns svårighetsgrad
 Yrselns duration: Sek, min, h, dag, v, mån.
 Framkallande faktorer?
 Associerade symtom? Hörselnedsättning, tinnitus, andra neurologiska symtom. Huvudvärk,
nackhuvudvärk, plötslig svår huvudvärk  subaraknoidalblödning, akut lillhjärneskada.
Undersök: AT inkl medvetandegrad, lyssna på hjärtat (karotider, mastoid, arytmi, svikt), BT, puls,
pulm, ÖNH-status (otit/labyrintit), Webers, neurostatus (rörlighet/sensibilitet i ansikte/extremiteter,
finger-näs (lillhjärna), ögonrörelser, nystagmus (central/vestibulär skada)).
Kalorisk spolning: Liksidig kalorisk reaktion talar starkt emot vestibulär yrsel. Kallt och varmt vatten
i örat. Notera nystagmus riktning och duration.
Normal kalorisk reaktion: Varmt vatten i vä öra  snabb fas slår mot vä. Kallt vatten i vä öra 
snabb fas mot hö. Duration: 1-3-(4) min. Sidlika reaktioner.
Nystagmus: Snabb fas slår mot sida med störst aktivitet.
 Grad I: Snabb fas slår i blickriktningen.
 Grad II: Nystagmus slår till hö/vä vid blickriktning rakt fram.
 Grad III: Snabb fas riktning är motsatt blickriktningen.
Nystagmusförekomst  Vestibulär orsak. Uteslut central orsak till yrsel och nystagmus (ssk cerebellär
eller hjärnstamsskada).
1. Mb Ménière: Yngre medelåldern. Triad: Attack av rotatorisk yrsel (2-5h) med ensidig
hörselnedsättning (lockkänsla, sensorineural basnedsättning) och ensidig tinnitus. Allmänpåverkad,
mår illa, kräks, nystagmus. ÖNH, vila, antiemetika, profylaktisk diuretika, ev gentamicin i mellanörat
eller kir.
2. Vestibularisneurit: Plötslig debuterande kraftig klart rotatorisk yrsel. Allmänpåverkad, ligger stilla
på sidan (den sida som drabbats) och blundar. Nystagmus. Illamående, kräkning pga yrseln.
Långdraget (veckor-månader). Kalorisk reaktion utslagen på drabbad sida. Neurostatus för utesluta
central genes. Sjukhus, vätska, symtomatisk beh, vila, antiemetika, snar mobilisering.
3. Benign lägesyrsel: 20-30 sek långa attacker av rotatorisk yrsel som utlöses av
huvud/kroppsvridningar. Lägg pat på rygg, vrid huvud åt sidan, notera yrsel och nystagmus. Testa

Dix-Hallpike. Yrsel och nystagmus utlöses med viss latens och klingar av inom någon minut.
Rörelseupprepning minskar tendensen. Lugnande besked, undvik utlösande kroppsrörelser, Epleys
manöver.
4. Ortostatisk yrsel: Hastig uppresning  svartnar för ögonen under några sek. Allt svajar. Hjärta,
rutinblodprover inkl Hb + glukos, BT i stående och liggande. Lugnt besked, lugna uppresningar,
tveksamt om BT-höjande lm har effekt.
5. Funktionell yrsel: Stressande situationer  allt gungar och känns osäkert i några sek. Yrsel i rörlig
miljöer (köande). Lugnande besked, samtala om ev psykosociala orsaker.
6. Arteriosklerotisk/åldersbetingad yrsel: Sök efter invärtesmedicinska orsaker. Lugnande besked,
promenadkäpp.
7. Akustikusneurinom: Sällan svår yrsel då det växer så långsamt (liksom de flesta hjärntumörer) att
adaption hinner ske. Ensidig, neurogen hörselnedsättning. Nedsatt/utsläckt kalorisk reaktion på sjuk
sida. Utreds audiologiskt.
8. Labyrintit: Mkt sällsynt.
-----------------------------------------------------------------10. Facialispares----------------------------------------------------------------

Nivådiagnostik:
 N petrosus major: Kontrollerar tårflödet. Schirmers test.
 N stapedius: Kontrollerar stapediusreflexen. Audiologiska metoder.
 Chorda tympani: Innerverar smaken på tungans främre två tredjedelar. Droppa
salt/sockerlösning på tungan.
Majoriteten idiopatiska, men även Borrelia (erytema kronikum migrans, lymfadenosis benigna kutis,
huvudvärk, feber, migrerande smärtor, domningar, ledbesvär, senkompl), herpes zoster, otit, trauma,
tumör.
1. Bells pares (idiopatisk): Föregås av smärta i örontrakt. Progredierar under timmar-dagar.
Smaksinne påverkat på paretisk sida, ev stapediusmuskeln också. Tårsekretion ofta normal. Ögat
rinner pga ögonlockspares. 70-80% spontan regress <månader. Resttillstånd: Synkinesier,
muskelkontraktur. Skydda ögat! Tårsubstitut (Viskotears) 6-8x/d, Oculentum simplex tn. Slut ögat
med finger, täta sportglasögon, hudtejp, fuktkammare. Borreliaprover (akut, efter 4-8v). Ev
rutinmässig ab eller antiviral beh. Ev po kortison.
2. Zoster otikus: Börjar med influensaliknande symtom, ensidiga smärtor i ögontrakten. Sedan ev
herpesblåsor på trumhinna, hörselgång, öronmussla. Facialispares, hörselnedsättning, tinnitus, yrsel
(Ramsay-Hunts syndrom). Långdraget, oftare resttillstånd. Po antiherpesbeh, ev analgetika,
öronrengöring, Terracortril-Polymyxin B------------------------------------------------------------------11. Spottkörtlar----------------------------------------------------------------

1. Ranula: Tunnväggig, gulfärgad cysta från sublingualis. Vissa försvinner spontant. ÖNH, excision
(marsupialisation).
2. Sialolitiasis: Vanligast submandibularis. Måltidsrelaterad smärta och svullnad. Ev inf, kan pressa
pus ur utförsgång. Svullen, ömmande körtel. Ev konkrement. Rtg-munbotten. Sialografi, UL, DT
kompletterar. MR om tumörmisstanke. Klippning om sten distalt i utförsgången. Exstirpera hela
körteln om långt bak i munbotten eller i submandibulariskörteln.
3. Parotit: Smittsam virussjd, inkub 3v. Vaccination mot parotitvirus. Feber, sedan svullnar ena
parotiskörteln, därefter andra. Ömhet, men dessförinnan smärta i örontrakten. God prognos vid
okompl sjd.
4. Akut bakteriell (purulent) parotit/septisk parotit: Äldre, medtagna pat. Smärta, ömhet, svullnad
av drabbad körtel. Ev abscess. Dåligt AT. Iv ab, vätska, munhygien, salivstimulerande (tuggummi,
sugkaramell), beh ev dehydrering, ÖNH-klinik, dränera abscess.
5. Kronisk recidiverande parotit: Barn: Skov 1v lätt feber, ömhet, svullnad över ena parotis. Sällan
ab. Recidiv vanligt, men brukar försvinna med åren. Vuxna: Långdraget, fluktuerande förlopp.
Upprepade sonderingar. Recidiv sköts av ÖNH.
6. Pleomorft adenom/blandsvulsten: Benign. Vanligaste spottkörteltumören. Oftast parotis.
Långsamt tillväxande knöl vid ena örat. Ej infl. Excision hos ÖNH.
7. Warthintumör: Benign. Omöjligt kliniskt skilja från pleomorft adenom. Storleksvariation och
ömhet i perioder talar för. Op, PAD.

8. Maligna parotistumörer: Mkt sällsynt! Facialispares ger dålig prognos. ÖNH!
-------------------------------------------------------------------12. Halsknutor-----------------------------------------------------------------

Oftast benigna hos barn (lymfadenit, kongenital cysta), maligna hos äldre (spottkörteltumör, lymfom,
tyroideaknutor, senare metastaser). Alla med nyupptäckta halsknutor ska remitteras till ÖNH, ev efter
cytologpunktion.
Anamnes:
 Kort anamnes (dgr-1v): Akut lymfkörtelinf. PcV vid akut bakteriell inf. Inlägg, tömning, iv ab
om abscess. Atypiska mykobakterier  långsammare förlopp, svullna lgll vid
submandibularis, senare hudrodnad, abscedering. Utskrapning/exstirpation. Ev exspektans.
 Lång anamnes: Kongenital förändring. Mån-halvår talar för malignitet.
Palpfynd av knutan:
 Ilsket ömmande + rodnad: Akut infl lgll.
 Mjuk + fluktuerande: Kongenital förändr.
 Stenhård + sitter fast mot underlaget: Malignitet.
Knutläget på halsen:
 Medellinjen: Medial halscysta, dermoidcysta, tyroideatumör.
 Trigonum submandibulare: Förändr i gl submandibularis.
 Regio sternokleidomastoideum: Lateral halscysta, lymfom, lipom, hygrom, metastas.
 Invid käkvinkeln: Metastas.
 Parotissvansen: Parotistumör.
 Regio colli lateralis: Lymfom (ssk om flera knutor)
 Fossa supraklavikularis: Metastas (från ventrikel/lungor)
1. Lateral halscysta: Gälgångsrest. Ganska högt på halsen framför sternokleidomastoideus. Mjuk,
fluktuerande, oöm. Svullnar, ömmar, rodnar vid ÖLI. Symtomdebut vid tidig vuxen ålder.
Cytologipunktion. Bör alltid tas bort (exstirpation).
2. Lateral halsfistel: Ensidig/bilat. Inf  sekretion, smärta. ÖNH, op.
3. Medial halscysta: Framför os hyoideum. Tyroidea kan vara belägen i cystan. Debutsymtom vid 4-6
åå, ofta vid ÖLI. Cytologipunktion, kir avlägsnande.
4. Lymfadenitis colli: Stora rodnade halskörtlar. ÖNH. Om fluktuation, incision. Om ej,
alsolspritomslag + ab. Om ej regress, cytologipunktion.
-------------------------------------------13. Mjukdelstumörer/kärlmissbildningar hos barn-------------------------------------------

1. Hemangiom: Benign kärltumör. Växer undra första levnadsåren, försvinner spontant. Klinik, MR,
UL. Avvaktan, ev laser/lm.
2. Lymfangiom: Lymfatiska missbildningar. Klinik, ev cytologpunktion, MR, palperas som mjuk
sladdrig diffust avgränsad. Op, skleroserande beh.
3. Dermoidcysta: Epitelklädda cystiska förändring med hår/körtlar, fyllda med talgig massa. Oftast
ansiktets medellinje, näsrot, halsen (följer ej med vis sväljning eller utsträckning av tungan). Kir.
4. Maligna tumörer: Leukemi, malignt lymfom, även neuroblastom, rabdomyosarkom, tyroideatumör,
spottkörteltumör.
-----------------------------------------------------21. Tentafrågor-------------------------------------------------[Tumör] 12. 1 p Vad står TNM vid tumörklassifikation för?(1p)
T = primärtumör, N = regionala lymfkörtelstationer, M = fjärrmetastaser.
[Tumör] 1. 3p Pelle 7 år söker dig som öronläk på akuten. Han är sedan tidigare väs frisk. Han
var lite hostig och snuvig för 1 dryg vecka sedan. För 4-5 dagar sedan noterade föräldrarna ”en
knöl” på halsen som gör ont. Pelle har temp 38,2, men är ändå ganska pigg och är mest
intresserad av att få ett klistermärke. När du undersöker Pelle finner du strax nedom höger
käkvinkel en ca 2,5x2,5 cm stor ömmande, lätt rodnad, värmeökad, fritt rörlig resistens.
a) Sannolik diagnos?
Lymfadenit.
b) Behandling?

Kåvepenin enkel dos i 10 dagar.
Du behandlar Pelle och ber dom söka åter utan fördröjning vid försämring eller utebliven
förbättring efter några dagar. Du sätter upp Pelle får ett återbesök om 1 månad för kontroll.
Han mår då sedan länge helt bra, men vid undersökning finner du en knappt 2 cm stor resistens
på samma ställe. Dock inga tecken till infektion och ingen smärta.
c) Vad tror du att detta är och hur bekräftar du din misstanke?
Kvarstående reaktiv lymfadenit. Cytologi.
[Tumör] 19. 3p Ensidig resistens på halsen framför sternokleidomastoideus. Vad misstänker du i
första hand hos:
a) 3-årig flicka där resistensen uppkommit i samband med en ÖLI? (1p)
Lymfadenit.
b) 20-årig kvinna som noterat resistensen i ett par veckor, där den palperas fluktuerande? (1p)
Lateral halscysta.
c) 75-årig man med etyl- och tobaksanamnes där restistensen palperas hård? (1p)
Metastas/tumör.
[Tumör] 27. 2 p Vad misstänker du och hur handlägger du nedanstående fall:
a) Opåverkad 7-årig pojke med en 2 cm i diameter fritt förskjutbar knöl till hö mitt på halsen?
Lymfadenit, exspektans alt svalgprov och beh med PcV. Avvakta 3v och ny bedömning.
b) Opåverkad 45-årig kvinna fd rökare med en likadan knöl på halsen? 1p
Misstänk lgll-metastas i förstahand, skicka för finnålspunktion direkt.
[Tumör] 10. 1,5 p Malin, 15 år, kommer till Öronakuten pga en plötsligt påkommen svullnad till
hö på halsen. Hon har sista veckan varit förkyld och haft lite feber. Du finner vid undersökning
en ca 5x7cm stor resistens i framkanten av m sternokleidomastoideus övre tredjedel. Den känns
mjuk och fluktuerande.
a) Trolig diagnos? 0,5 p
Lateral halscysta.
b) Åtgärd? 1 p
Beställ finnålspunktion/cytologi. Exstirpation.
[Tumör] 11. 4,5 p En stund senare kommer Berit 52 år, även hon med en knöl på halsen. Berit
vet inte riktigt hur länge knölen funnits där men tycker nu sista veckan att den kanske blivit
något större. Berit är frånsett en långdragen förkylning väsentligen frisk. Hon röker 10
cigaretter/dag. Du finner vid undersökning en cystisk resistens som är belägen även den vid
framkanten av musculus sternocleidomastoideus ungefär mitt på halsen.
a) Vilka diagnoser är sannolikast? Nämn minst 3! 2 p
Lateral halscysta, cystisk metastas, lymfkörtel, lymfom.
b) Förslag till fortsatt utredning? 2,5 p
Punktionscytologi, DT-hals, panendoskopi, palpation i narkos, ipsilateral TE.
[Tumör] 21. 2p Du går din kirurgplacering på AT i Säffle. Sista patienten denna fredag är en
48-årig kvinna som remitterats in av sin distriktsläkare för extirpation av en knöl framför
tragus på höger sida. Inremitterande tycker att det kliniskt liknar ett aterom. Du skall just sätta
kniven i förändringen då du plötsligt kommer ihåg något från din nu ganska avlägset gångna
öronkurs. Du hejdar dig och kommer ihåg att detta skall handläggas på ett annat sätt.
a) Vad bör du istället primärt göra?
Finnålspunktion.
b) Nämn 3 troliga differentialdiagnoser.
Pleomorft adenom, lymfadenopati, malign parotistumör.
[Tumör] 14. 2p När du har mottagning på öronkliniken får du en remiss från din gamla
vårdcentral. Nanna, som nu är 43, blev bra från sin facialispares men har nu en knöl på halsen
som oroar henne. Hon märkte först knölen för två månader sedan, och den har vuxit sedan dess

och är nu ca 3 cm i diameter. Den är inte öm, rodnad eller varm, och hon har inga större besvär
från knölen eller i övrigt. Hon har ingen feber, och din sköterska har tagit ett CRP som är
normalt. Nanna tackar dig för det fina omhändertagandet i samband med ansiktsförlamningen,
det kändes väldigt skönt när du kunde förklara för henne att hon inte hade hjärnblödning, och
det känns underbart att förlamningen gick över helt. Knölen på halsen är varken fluktuerande
eller hård, och den sitter framför mitten av m sternocleidomastoideus.
a) Vilka är de 2 mest sannolika diagnoserna? (1 p)
Medial halscysta, lymfkörtelmetastas.
b) Hur kommer Nanna att utredas på öronkliniken? (1 p)
Punktionscytologi, panskopi, ev DT.
[Tumör] 7. Mikael 42 år kommer på remiss till ÖNH-mottagningen pga en lätt ömmande knöl
till vä på halsen som debuterade efter en halsinfektion för någon vecka sedan. Finnålspunktion
avslöjar cystvätska med makrofager. Vad gör du nu? Vad måste uteslutas? 3p
Startar en utredning med DT, UL-FNAC, panskopi och TE. Måste utesluta underliggande malignitet.
[Tumör] 2. 68-årig man, tidigare storrökare, söker till dig på VC då han sedan någon månad
har känt en knöl till vänster på halsen, han är orolig att det ska vara cancer. Du palperar en ca 3
cm stor, fast, rundad resistens några cm nedom käkvinkeln, bakom sternocleidomastoideus.
2a. Vilken är den mest sannolika diagnosen? Motivera. 1,5 p
Tumör/metastas med tanke på ålder, tobaksvanor.
2b. Du har remitterad pat vidare till närmaste ÖNH-mottagning. Vilka undersökningar skall
ingå i vidareutredning och kartläggning. Motivera. 1,5 p
Panskopi-px, DT-skallbas-hals-thorax, tonsillektomi, finnålspunktion x2, UL-FNAC. För att kunna
kartlägga, klassificera och stadieindela ev tumör och metastaser.
2c. Nämn 3 differentialdiagnoser till knöl på halsen. 1,5 p
Lateral halscysta, lymfom, lymfadenit, medial halscysta, aterom, adenom, metastas.
2d. Vad betyder ”3-veckorsregeln” gällande heshet för dig som AT-läkare på VC? 0,5 p
Oförklarad heshet som pågått över 3 veckor måste alltid utredas vidare för att utesluta malignitet.
[Tumör] 13. 4p Agne är 60 år och röker 20-30 cigaretter sedan 20-talet år. Han dricker bara
starksprit till helgerna och vid speciella och festliga tillfällen. Han har nyligen fått diagnosen
tungcancer.
a) Vad kan du förvänta dig att hitta i status hos denna patient? (1p)
Sakta växande sår på tungranden som kan se kraterformad ut. Ofta redan lymfkörtelmetastaser på
halsen i samband med diagnos. Ev viktnedgång.
b) Vad är den vanligaste histologiska diagnosen av tungcancer? (1p)
Skivepitelcancer.
c) Hur säkerställer du diagnosen?(2 p)
Biopsi (PAD), palpation, skopi, DT.
[Tumör] 5. 3 Du vikarierar som nylegitimerad på ÖNH-kliniken i Falun. Din första patient är en
55-årig kvinna som klagar på lockkänsla i vänster öra.
a) Hur vill du utvidga anamnesen?(1p)
Tidigare ÖLI/otit? Hörselpåverkan? Smärta? Sekretion? Yrsel? Rökning?
b) Vid undersökning av patienten finner du vänstersidig otosalpingit. Hur vill du ytterligare
undersöka patienten?(1p)
ÖNH-status med inspektion av epifarynx och palpation av halsens lymfkörtelstationer.
c) Vad är viktigt att utesluta vid ensidig otosalpingit hos vuxen?(1p)
Epifarynxcancer.
[Tumör] 20. 1p 5-års överlevnad för en T1a strålbehandlad glottisk larynxcancer (1p)
90%.

[Tumör] 11. 3p Sture, 65 år, söker pga sväljningssvårigheter sedan någon månad. Han märkte
först att det tog emot att äta kött, men nu kan han bara äta mosad mat. Har minskat 5 kg i vikt.
a) Vad måste du misstänka?(1 p)
Esofaguscancer.
b) Utredning?(2 p)
Hypofarynx-esofagusrtg, Esofagoskopi med px, DT och ev UL.
[Tumör] 16. 4 p Bertil, 55 år, har tidigare vid några tillfällen sista månaderna i samband med
måltid haft känsla av att maten fastnar när han skall svälja. Det har dock inte varit allvarligare
än att han har kunnat avvakta en stund och så känns det bättre. På julafton äter han sin lutfisk
och sill, så fastnar tuggan mitt i matstrupen och hur än Bertil harklar sig så går tuggan varken
ned eller upp. Han söker därför upp dig i egenskap av julaftonsjour på ÖNH-kliniken. Han är
klart besvärad av obehaget, men kan dock svälja sin saliv. Du noterar i status: AT, opåverkad.
MoS, retningsfritt. Hypofarynx/larynx, vänstersidig stämbandspares. Ingen synlig främmande
kropp. Inga slemsjöar i sinus piriformis.
a) Tycker du att det finns anledning att utföra någon vidare diagnostisk undersökning akut på
julaftonskvällen? I så fall, vilken och varför?
Ja, röntgen med vattenlöslig kontrast, risk för esofagusperforation.
Man esofagoskoperar därefter Bertil akut och finner då en stor bit lutfisk i proximala esofagus.
Området strax nedanför där främmande kroppen suttit, ser trångt och irriterat ut. Slemhinnan
är rodnad och lättblödande.
b) Vilken bakomliggande sjukdom är troligt med ledning av ovanstående statusfynd och
skopifynd?
Esofaguscancer.
På juldagsmorgonen får Bertil tilltagande ont retrosternalt och feber. Akut CRP är 97.
c) Vilken allvarlig komplikation bör man utesluta att Bertil drabbats av?
Esofagusperforation med mediastinit.
[Tumör] 7. 2p Ove, 63 år, söker på en vårdcentral i djupaste Småland för en knuta framför
höger öra. Den är cirka 1x1 cm stor. Ove skall åka på sitt livs första charterresa till Spanien om
en månad och vill gärna få knuten bortopererad på VC innan dess. Går du honom till mötes?
Motivera! (2 p)
Nej. Måste punkteras först (finnålsbiopsi). Tumör i parotis skall opereras med öppen kirurgi, risk för
skada i n facialis!
[Tumör] 6. Lennart, 62 år, röker 1 paket cigaretter/dag sedan 30 år, samt dricker en del alkohol.
Han söker pga av en knöl till vänster på halsen. Han uppger att knölen kan ha funnits där i 2-3
månader. I status finner du att vänster tonsill är något större än höger. Knölen på halsen är
icke-ömmande, mäter ca 3x2cm, är fast i konsistensen, ruckbar mot underlaget och sitter i
vänster käkvinkel.
6a. Vilken är den mest sannolika diagnosen? 1p
Tonsillcancer.
6b. Ange minst 2 differentialdiagnoser? 1p
Tungbascancer, metastas, angina vincenti, lymfom, orofaryngeal cancer, hypofarynxcancer, halscysta,
spottkörteltumör, lipom, peritonsillit.
6c. Hur skall patienten undersökas? 2p
Panskopi-px, DT-skallbas-hals-thorax, tonsillektomi, finnålspunktion x2, UL-FNAC, palpation.
6d. Behandling? 1p
Strålning (räcker oftast), braky, kir med halsdissektion.
[Tumör] 28. 2 p Bertil 51 år kommer till dig på mottagningen och är bekymrad för att han har
börjat snarka så mycket sista tiden. I övrigt har inget förändrats. Han röker inte, är
normalviktig och dricker måttligt med alkohol. I status noterar du enbart att hö tonsill är större
än vä och fastare i konsistens. Vad misstänker du? Vad gör du? 2p

Tonsilltumör, i förstahand lymfom. Skickar till tumörsektionen som utreder med UL-FNAC, DT-halsthorax, panskopi och tonsillektomi.
[Svalg] 4. 2 p Lilla Karin kommer med sin pappa till dig på VC. Karin är 2½ år och hennes
pappa berättar att hon fått hög feber och väldigt ont i munnen, och hon har inte velat äta sedan
kvällen innan hon kom till dig. Du ser en trött och hängig liten flicka, när du skall undersöka
henne vill hon helst inte öppna munnen, men när du lovar att inte använda tungspatel går hon
ändå med på att undersökas, och gapar fint. Du ser rodnade slemhinnor med spridda blåsor.
Vilken blir din troliga diagnos, och vilka råd ger du Karins pappa? 2 p

Herpesstomatit/gingivostomatit. Smärtlindring med Alvedon och ev Xylokain viskös. Ny kontakt, ev
med akutmottagning, om hon inte får i sig tillräckligt att dricka.
[Svalg] 10. 2 p Lisa 4 år, sover oroligt på nätterna, snarkar men inte alltid. Värre vid förkylning.
Lite trött på dagarna och senaste tiden lite dålig viktuppgång. I status ser du lätt hypertrofa
tonsiller som är avplanade mot medellinjen (”pannbiffar”), epifarynx är svårt att inspektera.
[Svalg] 7. 2 p Du har nu fått jobb på ÖNH-klin och har mottagning. Din första patient är en
gosse på 3 år som varit mycket förkyld och snuvig och även haft 4-5 öroninflammationer sista 10
månaderna. Han har sista halvåret snarkat nattetid, med en del korta andningsuppehåll sista
månaderna och munandas titt som tätt dagtid, äter sämre än tidigare och är inte lika pigg på
dagarna som förr. [x2]
a) Misstänkt diagnos? (1p)
OSAS pga adenotonsillhypertrofi (förstorad adenoid i epifarynx + ev tonsillhypertrofi).
b) Vilken behandling föreslår du? (1p)
Adenotonsillektomi. (Abrasio = skrapning).
[Svalg] 2. 4 p Överviktig man i 50-årsåldern söker dig på VC och påtalar att han sedan flera år
snarkar och ej kan dela sovrum med frugan. Sedan något år tillbaka känsla av att ej vara
tillräckligt utsövd när han vaknar på morgonen, ofta huvudvärk samt lätt att somna i
långtråkiga möten på jobbet.
[Svalg] 11. 4 p Elsa 44 år, lätt överviktig, f ö frisk söker då hon senaste åren besvärats av socialt
störande snarkning och tilltagande dagtrötthet.
[Svalg] 13. 4,5 p Rune 49 år är alltid trött. Han arbetar på ett lager och så fort han sätter sig ner
så somnar han. Han är 170 cm lång och väger 95 kg, dricker måttligt med alkohol, röker ej.
Familjen klagar på att han snarkar men själv tror han inte riktigt på det. Däremot vaknar han
ofta till på natten och på morgonen är han alltid torr i munnen. Han behandlas för hypertoni.
[Svalg] 2. 5 p Du är distriktsläkare på vårdcentralen i Osby. Som första patient på dagen
kommer Hans, 53 år, för en hypertonikontroll. Han berättar då att han är orolig att han fått
cancer för att han känner sig så trött på eftermiddagarna. Hans är gift, arbetar som
lastbilschaufför och har fått en ordenlig kalaskula med åren, hans BMI är 35. Frun har länge
klagat på att han snarkar och de sover numera i skilda sovrum.
[Svalg] 1. 5 p Du är distriktsläkare i Stenungsund och träffar där Karl 45 år, överviktig lärare.
Karl berättar att han de senaste året blivit allt tröttare på dagen, han känner sig aldrig riktigt
utvilad och undviker nu att köra bil längre sträckor pga att han är rädd att somna vid ratten.
Karl berättar även att han snarkar mycket, vilket blivit alltmer störande för hustrun. Du
misstänker att Karl kan ha OSAS. Du remitterar Karl till ÖNH-kliniken i Göteborg.
[Svalg] 2. 6 p Per-Anders, som är 49 år och gitarrist i ett dansband, har problem med snarkning
nattetid. Han har ofta huvudvärk på morgonen, känner sig irriterad dagtid och aldrig riktigt
utvilad. När han är hemma brukar frun säga att han ibland slutar andas när han sover. I ÖNH-

status ses en något lång och sladdrig mjuk gom och uvula, emedan tonsillerna är normalstora.
ÖNH-status är i övrigt normalt. Vikt 103 kg, längd 172 cm.
a) Vilken diagnos tyder detta på? 1 p
OSAS.
b) Hur vill du utreda pat vidare?
Sömnregistrering, BT-kontroll, remiss ÖNH-klinik, somatiskt status.
c) Det visar sig vid utredning att pat har obstruktivt sömnapnésyndrom. Vilka olika
behandlingsalternativ finns vid denna sjukdom?
Kirurgi (UPP, UPPP), bett/antiapnéskena, CPAP, trakeostomi, viktreduktion, positionsträning
(tennisboll i ryggen). Även rökstopp, undvika alkohol/sömntabletter, beh ev nästäppa.
d) Resonera kortfattat kring för- och nackdelar med respektive behandling. 3 p
AA-skena: Enkel, rel billig, ej 100% effekt, sämre vid grav OSAS, adipositas, dålig compliance, kan
ge käkledsbesvär.
Kirurgi: 100% compliance, ej 100% effekt, sämre vid grav OSAS, adipositas. Narkosrisk. Kan ge
bestående sväljproblematik.
CPAP: 100% effekt vid användande i förstahand vid grav OSAS, hjärtkärlsjd. Dålig compliance.
CPAP-tillgång styr/kostsamt.
e) Nämn några andra sjukdomar som OSAS utgör en riskfaktor för? 1 p
Hypertoni, stroke, diabetes, plötslig död, AMI. (Även ökade risker vid bilkörning).
[Svalg] 1. 7 p Bengt är en medelålders man som sällan är sjuk. Nu har han dock fått feber, ont i
halsen och ont i huvudet. Han har aldrig mått så här dåligt tidigare och tror att han ska dö. Vill
helst ha en magnetröntgen. Med din skarpa kliniska blick är du dock lugn och finner en
muskulös, opåverkad, subfebril man med inflammerade tonsiller. StrepA-positiv.
a) Diagnos?(1 p)
Streptokocktonsillit.
b) Behandling?(1 p)
PcV, 1g x3 i 10 dgr.
Bengt kommer tillbaka med exakt samma symtom och fynd 2v senare. Vill bli tonsillektomerad.
c) Behandling nu?(1 p)
Svalgodl, ab-byte (Dalacin).
d) Vad säger du till Bengt, vilka är indikationerna till tonsillektomi (ange 3)? (3 p)
Ej aktuellt med tonsillektomi nu. Indikationer: Recidiverande tonsilliter, främst strepA-pos. Två
peritonsilliter. OSAS. Förvärrande av annan sjd i samband med tonsillit såsom glomerulonefrit.
[Svalg] 1. 23-årig man som sedan tonåren haft ganska mycket halsinfektioner, brukar inte söka
vård då han får besvär men söker nu på VC eftersom han har mer ont än vanligt, 39 grader i
temp, har haft svårt att äta men kunnat dricka. När ska man ta StrepA-test? Ange minst 2
kriterier som ska vara uppfyllda för att snabbtest ska användas hos en patient med halsont. 1p
StrepA-test bör tas om 2-4 av följande kriterier uppfylls: Feber ≥38,5, ömmande lymfkörtlar i
käkvinklarna, beläggning på tonsillerna, frånvaro av hosta.
[Svalg] 11. 5 p Lisa 23 år, söker med 2 dagars anamnes på halsont och feber. Vid inspektion ses
rodnade tonsiller med vita beläggningar.
[Svalg] 4. 3,5 p 17-åriga Lisa kommer till ÖNH-akuten där du tjänstgör. Har sedan 3 dagar
tilltagande smärta från halsen även feber 39. Nu även ont när hon sväljer. I status finner du
svullna rödprickiga tonsiller. Streptest orofarynx är positiv.
a) Sannolik diagnos?(1p)
Tonsillit.
b) Behandling? (1p)
PcV 12,5mg/kg x2 i 10 dagar.
4d senare kommer Lisa tillbaka. Hon är försämrad med ensidigt halsont, trismus och grötigt tal.
c) Sannolik diagnos?(1p)
Peritonsillit.
d) Behandling?(1p)

Incision, dränage av abscess, dubblera ab-dosen.
e) Nämn minst 3 differentialdiagnoser till ensidig tonsillär hypertrofi. (1p)
Vincents angina, tonsillcancer, lymfom.
[Svalg] 7. 3 p Torbjörn, 19 år, har ont i halsen. Värst är det på höger sida och dessutom har han
svårt att gapa och det gör ont när han sväljer. Han har dock fått i sig jordgubbsglass under
dagen. Temp 38,5. I status finner du ett rodnat, buktande gomtak på höger sida samt att
gomspenen är förskjuten åt vänster. [x2]
a) Diagnos? (1 p)
Högersidig peritonsillit.
b) Beskriv i detalj (ej doseringar) hur du som ÖNH-specialist handlägger fallet? (2 p)
Sprejbedövning av gommen. Bedövning, punktion och aspiration med spruta. Om aspiration av pus –
incision och debridering av halsbölden Åb nästa dag för ny debridering. Recept ab, smärtstillande.
[Svalg] 5. 3 p Sandra, 38 år, söker dig som ÖNH-specialist pga halsont. Sedan 3 dygn har hon
tilltagande vänstersidig svalgsmärta med strålning även åt örat. Hon har samtidigt svårt att
gapa. Vid status ser du en asymmetri i svalget med svullnad och rodnad över gomtaket vänster.
a) Trolig diagnos?
Peritonsillit.
b) Vilken blir din behandling?
Peritonsillär punktion/aspiration, incision och debridering, ab.
c) 1v efter avslutad beh återkommer Sandra med kvarstående besvär. Svalgasymmetrin finns
kvar och du upplever vä tonsill ev något större än hö sida. Nämn 2 tillstånd som kan övervägas.
Peritonsillit/terapisvikt, bakomliggande tonsillcancer, (angina vincenti/terapisvikt).
[Svalg] 6. Linus 17 år insjuknade för 4 dagar sedan med halsont och feber. På VC konstaterade
man tonsillit och initierade behandling med Kåvepenin 1g x 2. Inkommer nu till ÖNH-akuten
pga smärta till hö på halsen med utstrålning mot hö öra. Svårt att äta och dricka pga smärtan.
Vilken komplikation kan Linus ha drabbats av? Statusfynd? Behandling? Uppföljning? 3p
Peritonsillit. Svullnad och rodnad peritonsillärt hö. Pusutbyte vid punktion. Beh med dränering och
öka upp Kåvepenindoseringen till 3-dosregim. Uppföljning med tömning dagligen tills utläkt.
[Öron] 3. 5,5 p Du arbetar på vårdcentral. Nästa patient är en liten flicka som har ont i örat och
är lite förkyld. Så här ser det ut i örat:

a) Diagnos? 1 p
AOM.
b) Behandling om hon är 0,5 år? 1 p
PcV i 5 dgr, kontroll om 2-3 månader.
c) Behandling om hon är 5 år? 1 p [x2]
Exspektans och uppföljning i 2 dgr alternativt som ovan.
d) Behandling om hon haft behandling för samma sak för 3 veckor sedan? 1p
Recidiv 10 dgr PcV alt amimox 10 dgr.
e) Vanligaste 3 agens? 1,5 p
Pneumokocker, HI, Moraxella.
[Öron] 3. 3 p
a) 1-årig flicka som gnällt och tagit sig för örat i natt. ÖLI sedan några dgr. Aldrig tidigare haft
otit. Nu temp 38,5, fortfarande lite gnällig. Du finner följande trumhinnefynd. Handläggning?

(Purulent sekret och vätskenivå bakom en relativt blek trumhinna, buktande).

Då barnet <2 år betraktas det som tidig otit, ge PcV. Kontroll om 3 mån.
b) 7-årig pojke som haft ont i örat ffa natten till söndag. Idag måndag, besvärsfri, feberfri, sovit
gott i natt. Du finner samma trumhinnefynd. Handläggning? 1,5 p
Då barnet >2 år och nu besvärsfritt >1 dygn, exspektans (avstå från PcV). Är nu mer troligt med en
otit i läkning. Kontroll 3 månader.
[Öron] 3. 5 p Du sitter som jourhavande på närakuten när Gandalf, 5 år, söker med sin mamma.
Han har inte haft öronproblem tidigare men nu har han varit snuvig några dagar och klagat
över ont i höger öra sedan igår kväll. Hans temp är 38,4 grader och han är rosig om kinderna
men pigg och vaken.
a) Sannolik diagnos?(1p)
Akut mediaotit (AOM).
b) Hur vill du undersöka Gandalf och vad förväntar du dig för fynd i status?(1p) [x2]
Öronmikroskopi, ev Siegling. Man ser en rodnad, buktande trumhinna med nedsatt rörlighet.
c) Vanligaste agens?(1p)
Pneumokocker, HI, Moraxella.
d) Hur vill du behandla Gandalf?(1p)
PcV 25mg/kg x2 i 5 dygn, alt exspektans med kontroller.
e) Gandalf och hans mamma kommer tillbaka 5 dagar senare, han är nu feberfri men klagar
fortfarande över smärta i höger öra. När du tittar in ser du en likartad trumhinnebild som vid
förra undersökningen. Diagnos? Behandling?(1p)
Terapisvikt. Beh: Amoxicillin alt Amoxicillin med Klavulansyra.
[Öron] 1. 2 p Gustaf, 5 år, kommer med sin mamma till dig på vårdcentralen. Han har varit
förkyld några dagar, haft feber, klagat över öronvärk och det har runnit från vänster öra.
Aldrig tidigare öronbesvär. Status: AT: Opåverkad, temp 39,2. Öron: Hö: Retningsfritt. Vä:
Chagrinerad trumhinna och pus i hörselgången. MoS: Retningsfritt.
a) Sannolik diagnos? (1p)
Perforerad AOM.
b) Behandling? (1p)
PcV 50mg/kg/dygn uppdelat på två doser i 5 dagar.
c) Om Gustaf hade varit allergisk mot PcV, vilken medicinering skulle du istället valt? (1p)
Erytromycin.
[Öron] 1. 3 p Du har börjat ditt ÖNH-vik och när du kommer till akutmottagningen på
morgonen, sitter redan tre små patienter där. Först är det lilla Anna, 1 år gammal, som har
sovit oroligt hela natten, varit trött och haft kring 38 graders feber. Nu tycker medföljande mor
att det hela har lugnat sig lite, Anna har t o m fått i sig lite välling. Anna är lite snorig och när
du tittar i öronen ser du bilat rodnade och buktande trumhinnor.
a) Trolig diagnos? Behandling? (1 p)
AOM. Ab-insättning, PcV.
Därefter kommer 3-årige Anton tillsammans med sin pappa. Anton har varit förkyld under
några dagar och har nu klagat över öronvärk under natten. Lite oklart vad gäller sida. "Lika
bra att få en öronkoll", tycker pappan, som du känner igen som ortoped på sjukhuset. När du
tittar i öronen, finner du att hörselgångarna är fulla med torra vaxflagor. Du kan inte se
någonting alls av trumhinnorna. Halsen undersöks ua.
b) Vad gör du? (1p)
Vaxlösande droppar (Terracortril med polymyxin B). Avvakta ett par dygn och därefter åb för
rengöring och ny undersökning. Åter dessförinnan vid försämring.

Som nummer tre kommer 3-åriga Fanny, även hon med anamnes på öronvärk under natten. Det
har "inte varit så farligt", enligt medföljande mor. Dock var kudden kladdig i morse och det är
smetigt i Fannys högra öra. Fanny vill inte alls undersökas något närmare men när du tittar
försiktigt i högerörat, så ser du att hörselgången är normalvid och oretad men däremot rinner
det ljusgult sekret ur örat.
c) Trolig diagnos? Behandling? (1 p)
AOM med trumhinneperforation. Beh med PcV. Ev Terracortrildroppar med polymyxin B.
[Öron] 1. 4 p Pelle läkarstuderande sitter och pluggar till ÖNH-tentan. Som han brukar sitter
han och kliar sig i örat med en penna. Plötsligt går Bob förbi med en kopp kaffe och stöter till
Pelle så att han kör in pennan i örat. När Pelle kommer in till dig på öronakuten så har han ont i
örat, det tjuter och rinner lite blod ur hörselgången. 4p
a) Trolig diagnos?
Trumhinneperforation.
b) Behandling och uppföljning?
Ab, vattenrestriktion, åter om 1-2 mån med audiogram. (Om stor perforation ev op genast).
c) Prognos?
Mycket god, om liten perforation ca 90% läkt efter 2 mån.
d) Om du gör Weber på Pelle, vad får du för resultat?
Lateraliserar åt skadade örat.
[Öron] 2. 2p 1 vecka senare återkommer Gustaf, han är inte förbättrad utan snarast mår han
sämre. Har kvarstående öronvärk och vänster trumhinna inspekteras buktande med pus bakom.
a) Diagnos? (1p)
Terapisvikt, AOM.
b) Behandling? (1p)
Amoxicillin.
[Öron] 12. 4 p Johanna som är 4 år gammal kommer med pappa till dig. Hon har varit förkyld i
några dagar och i natt vaknat skrikande och klagat över smärtor i höger öra. Johanna är
jätteduktig och härligt lättundersökt och du kan med lätthet se en buktande kärlinjicerad
trumhinna. Pappa undrar dock om man inte kan avstå från antibiotika.
a) Kan man det? Motivera ditt svar. (2 p)
Ja, om man tar ett återbesök eller telefonkontakt om 2-3 dagar eftersom hon är över 2 år gammal.
b) När skall Johanna kontrolleras? (1 p)
2-3 dagar respektive om 2-3 månader.
c) Nämn en ovanlig men allvarlig komplikation till akut otit. (1 p)
Mastoidit (alt meningit, labyrintit, facialispares).
[Öron] 4. 5 p Nämn 5 tänkbara komplikationer till akut mediaotit. (5p) [x2]
Mastoidit, meningit, facialispares, epiduralabscess, labyrintit, sinustrombos, (ej otosalpingit!).
[Öron] 7. 1 p Räkna upp några resttillstånd/följdtillstånd till otitis media akuta. (1p)
Sekretorisk otit med/utan HNS. Absolut vanligast. Läker i 80-90%.
Trumhinneperforation som efter 2-3 mån kallas kronisk otit. 1-2%.
Kolesteatomsekvele: Tympanoskleros-sekretorisk otit-adhesivotit, retraktioner.
[Öron] 13. 2 p Thea, 18 månader, kommer till ÖNH-akuten med sin förtvivlade mamma då
Thea verkar ha ont i örat igen. Du finner en inflammerad, kladdig hörselgång och en rodnad,
chagrinerad trumhinna. Mamma suckar djupt och säger att det är sjunde gången Thea har
öroninflammation. Dessutom åt hon en 5-dagarskur penicillin fram tills för bara en vecka sedan.
a) Hur ska Thea handläggas/behandlas i akutläget? (1 p)
Amimox/Spektramox/PcV i 10 dagar, NPH-odling.
b) Finns det någon profylaktisk behandling för recidiverande akuta media otiter? Vad? (1 p)
TMD-rör (långtidsbehandling med antibiotika).

[Öron] 4. 5 p Lilla Pelle, 14 månader, har en storebror Kalle, 3 år gammal som varit öronbarn.
Pelle kommer till ÖNH-klinikens mottagning, remitterad från distr. läkare. Han har haft flera
stycken öroninflammationer i ganska tät följd. Totalt rör det sig om sju stycken otiter, den
första vid fem månaders ålder. Vid två tillfällen har trumhinnan spruckit och han har haft
öronsekretion i några dagar. Han har i de flesta fall får pcV. Vid något tillfälle har man fått byta
till Spektramox och man har också prövat med Cefamox någon gång. Pelle skall börja på dagis i
övermorgon och föräldrarna är mycket stressade över situationen. Du undersöker hans öron
och finner otitstatus på ena sida.
a) Föreslå lämplig akut behandling i detta fall samt eventuell kompletterande utredning.
Antibiotika (Amimox eller Spektramox (PcV otillräckligt)). NPH-odling.
b) Långsiktigt måste också något göras. Vilken beh kan förebygga flera otiter hos Pelle?
Plaströr.
c) Definiera termerna recidivotit resp terapisvikt. [x2]
Recidiv: Ny otit 4v efter avslutad beh. Terapisvikt: Ej utläkt eller ny otit under pågående beh.
Storebror Kalle är också med vid besöket. Han verkar vara lite allmänt stökig, har vårt att sitta
still och är högljudd. Dagis har klagat på att han verkar vara sen med talet och att han inte
verkar höra ordentligt. Pojkarnas mamma misstänker också att han hör dåligt.
d) Vilken är den vanligaste orsaken till hörselnedsättning i denna åldersgrupp?
Otosalpingit.
e) Det finns en undersökning som man i detta fall är närmast skyldig att ordna med, vilken då?
Hörselprov.
[Öron] 1. Bertil, 62, har sedan 2 månader besvärats av lockkänsla samt subjektiv hörselnedsättning vänster öra. I status finner du en typisk serös mediaotit vänster öra. Höger sida normal.
Beskriv vad du ser i örat på vänster sida samt vilken allvarlig diagnos du måste utesluta. 2p
Matt, blek trumhinna med halmgul vätska bakom. Ofta indragen. Ev ses luftbubblor. Epifarynxcancer
måste uteslutas.
[Öron] 4. 4 p Gandalf kommer med sin mor ytterligare 3 veckor senare efter sin AOM, Han
gnäller på nätterna över obehag i höger öra och mamma tycker att han verkar höra sämre än
förut.
a) Sannolik diagnos?(1p)
Serös mediaotit (SOM).
b) Vad förväntar du dig att se i trumhinnestatus?(1p)
Lätt indragen trummhinna med nedsatt rörlighet, ev vätska i mellanörat.
c) Hur handlägger du detta tillstånd?(1p)
Råd om Valsalva/Otovent, ny kontroll om ett par månader.
d) Vilken behandling kan bli aktuell på sikt?(1p)
TMD-rör.
[Öron] 3. 4 p Pelle 4 år söker på din ÖNH-mottagning tillsammans med sin mamma. Hon
upplever att han hör sämre och ofta säger “va” sedan 6 månader tillbaka (nu är det maj).
a) Vad tror du han lider av?
SOM.
b) Hur ställer du diagnosen?
Oto(mikro)skopi visar klar vätska i mellanörat, indragen trumhinna. Hörselprov.
c) Nämn 2 sätt att behandla Pelle! (2p)
Exspektans över sommaren, Otoventbeh, rörbeh.
[Öron] 20. 2,5 p Johan, 47 år, är finsnickare. Nu kommer han till dig på vårdcentralen och
berättar att han sedan ett par månader har besvär med lockkänsla/nedsatt hörsel på vänster
sida. Johan har inte haft några besvär av yrsel, ingen påtaglig tinnitus, ingen smärta eller
tryckkänsla i öronen. Han röker inte och är i övrigt väsentligen frisk frånsett smärre sårskador.

Han var förkyld för flera månader sedan senast, men har varit frisk sedan dess, och några
öroninfektioner har han aldrig haft.
a) Räkna upp minst 3 tänkbara orsaker till Johans hörselnedsättning. 1,5 p
SOM/otosalpingit (sekundärt till epifarynxcancer), bullerskada, vaxpropp, kolesteatom.
b) Utifrån det som har framkommit vid ert samtal och din undersökning, finns det någon eller
några andra undersökningar som du vill göra på vårdcentralen? 1p
Spegla epifarynx alt fiberskopi, ev Weber/Rinne, palpera lymfkörtlar längs halsen.
[Öron] 6. Sekretorisk otit kan leda till hörselnedsättning av ledningstyp. Förklara varför? 2p
Gasresorption i mellanörat skapar undertryck och transsudat, som efter en tid blir trögflytande 
indragen matt trumhinna med nedsatt rörlighet.
[Öron] 8. 2 p Per, 30år, kommer hem efter badsemester i Grekland med ont i höger öra som det
rinner ur. Han har inte feber men örat gör mycket ont. När du otoskoperar ser du svullnad och
rodnad i hörselgången och Per skriker till.
a) Vad misstänker du att Per drabbats av?
Extern otit.
b) Hur väljer du att behandla honom?
Suger rent i hörselgången samt lägger alsolsprittamponad som ska anfuktas varannan timme. Alt kan
lokala antiinflammatoriska örondroppar appliceras efter rensugningen.
[Öron] 3. 3 p Per-Anders har fått skjuts till sjukhuset av bandets trummis. Det visar sig att
trummisen måste använda öronproppar under turnéerna. Nu har det börjat klia i båda öronen
och öronpropparna är lite smetiga, när hon plockar ut dem. "Kan inte doktorn bara kolla i
mina öron också?! När vi ändå är här…". Hörselgångarna är rodnade och lätt svullna men
endast minimalt med sekretion. Ytteröron och trumhinnor inspekteras bilat ua.
a) Trolig diagnos? (1 p)
Extern otit.
b) Vad ger du för recept och råd? (2 p)
Rengöring, örondroppar (Terracortril med polymyxin B) 7-10 dagar, vatten- och petförbud. Ev
uppehåll med öronpropparna.
[Öron] 5. Gyllenbruna Bertil kommer gnällandes in till ditt akutrum iförd blommiga shorts
direkt från Mallorcaflyget, det gör för dj—a ont i höger öra!
5a. Vad misstänker du? 1p
Extern otit.
5b. Hur behandlar och handlägger du beroende på allvarlighetsgrad? 2p
Lindrig: Rensugning, TCPB-droppar.
Allvarlig: Rensugning, alsolspritstamponad, åb med ny rengöring och byte till TCPB-tamponad
troligen om 1-2 dagar, smärtlindring, ev ab om cellulit/perikondritbild.
[Öron] 5. Annika 35 år söker för öronvärk sedan 4 dagar. När du tittar in i örat ser du att
hörselgången är rodnad, svullen och öm. Du har svårt att se hela trumhinnan. Vilken diagnos
misstänker du? Behandling? 3p
Extern otit. Rengöring, örondroppar. Alt rengöring och avsvällande tamponad med alsolsprit eller
terrracortril. Åb efter 1-2 dagar för ny rengöring och möjlighet till bedömning av trumhinnan.
[Öron] 18. 3p 31-årige Linus söker dig på VC pga 5 dagars besvär med klåda och tilltagande
värk höger öra. Sista dygnet tillkomst av lockkänsla samma öra. Du undersöker örat och ser då
en kraftigt svullen hörselgång samt en hel del vitaktigt material, trumhinnan kan ej visualiseras.
a) Vilken diagnos misstänker Du? (1p)
Extern otit.
b) Åt vilket håll lateraliseras Weber? (1p)
Höger.
c) Första adekvata åtgärd? Behandling? (1p)

Rensugning, alsolspritstamponad, återbesök.
[Öron] 6. 2 p

Örat ovan tillhör en 58-årig väktare som fått ett kraftigt slag mot örat för 2 dagar sedan. Mest
trolig diagnos? Hur behandlas tillståndet? 2 p
Otohematom. Dränage och kompression för att undvika blomkålsöra. Antibiotika.
[Öron] 16. 2 p Daniel 27 år, var ”öronbarn” som liten. Senaste tiden haft sekretion från höger
öra. Fått behandling med örondroppar i omgångar av sin distriktläkare men har trots detta
återkommande besvär och börjar tröttna på att örat rinner. Just nu är han dock besvärsfri. När
du tittar in i örat ser du en vitaktig massa över pars flaccida.
a) Vilken diagnos måste du ha i åtanke?(1p)
Kolesteatom.
b) Komplikationer till detta tillstånd?(1p)
Hörselnedsättning, kan tillväxa lokalt m bendestruktion mot intrakraniellt rum/facialisnerv/inneröra.
[Öron] 14. 3 p Du vikarierar som distrläk i Norrland. En dag söker Ernst, 47 år, upp dig och
berättar att han sedan en tid hört sämre på vänster öra. Samma öra har sedan några år tillbaka
även fuktat och Ernst har noterat flytningar ur örat till och från. Ej haft någon nämnvärd
huvudvärk. Han har arbetat mycket i skogen och ej sökt för örat förrän nu. Du har sett att det
finns ett gammalt fungerande öronmikroskop i ett rum på vårdcentralen. Du undersöker Ernst i
detta. Efter en kortare rengöring ser du en ordentlig indragning i pars flaccida vänster.
a) Vad misstänker du med anledning av ovanstående? (1 p)
Kolesteatom, kronisk otit.
b) Rita en trumhinna, ange hö/vä. Märk ut processus brevis, umbo, pars tensa samt pars
flaccida. (2 p)

[Hörsel] 6. 4 p Nämn 4 tänkbara orsaker till ensidig hörselnedsättning utan smärta. (4p)
Akustikusneurinom, sudden deafness, otosalpingit/SOM, tumör i oro/epifarynx, laesio auris interna,
vaxpropp, Ménières sjukdom, trumhinneperforation.
[Hörsel] 1. 1 p Rolf. 61 år, kommer till dig som företagsläkare för sin årliga hälsokontroll. Det
framkommer att Rolf besvärats av sus i vänster öra sedan en tid tillbaka. Audiogrammet visar
vänstersidig sensorineurnal hörselnedsättning. ”Det är väl åldern, och inget att göra åt”, säger
Rolf. Vad säger du då och varför?
Om sensineural sidoskillnad behöver akustikusneurinom uteslutas, därför remiss till ÖNH-klinik.
[Hörsel] 14. 2 p Vad förväntar du dig för resultat när du slår Weber på en patient med
a) Vaxpropp höger sida
Lateralisering till höger.

b) Sensorineural hörselnedsättning vänster sida
Lateralisering till höger.
[Hörsel] 19. 2 p Kombinera följande pat med nedanstående audiogram. Ange också om det är en
konduktiv eller sensorineural HNS. (Audiogrammet visar luftledning ¡ och benledning < på hö
öra. Motsv bild ses på vänster sida). [x4]

a) 47-årig man med bullerskada efter mångårig bullerexposition (0,5 p)
Audiogram B. Sensorineurnal.
b) 80-årig kvinna med åldersrelaterad hörselnedsättning (presbyakusis) på båda öronen. (0,5 p)
Audiogram A. Sensorineurnal.
c) 44-årig kvinna med återkommande yrselepisoder, tinnitus och högersidig HNS. (0,5 p)
Audiogram D. Sensorineurnal.
d) 4-årig pojke med otosalpingit/SOM på höger öra. (0,5 p)
Audiogram C. Konduktiv.
[Hörsel] 10. 5 p Nedan följer 5 audiogram. Ange sannolik diagnos för respektive audiogram.

a) Otosalpingit/SOM.
b) Presbyakusis.
c) Otoskleros.
d) Akustikusneurinom.
e) Ménières sjukdom.
[Hörsel] 10. 6 p Du sitter på VC på ditt första vik efter AT. Strax före lunch kommer Johan, 73
år, med sin hustru. När du frågar Johan hur han mår säger han att allt är bra, inga krämpor.

Du ser i journalen att han behandlas för hypertoni och en gång har skickats in till sjukhusets
akutmottagning med bröstsmärta, som dock inte var något farligt. Hans fru säger att han har
börjat höra illa, något Johan förnekar å det bestämdaste. ”De mumlar bara på TV, sluddrar och
talar otydligt!”. Enligt frun har Johan börjat höja volymen på TV:n så att grannarna vid något
tillfälle har klagat, och han har svårt att höra vad hon säger när hon pratar med honom från
köket medan hon lagar mat.
a) Räkna upp minst 4 tänkbara orsaker till Johans hörselnedsättning. (2 p)
Presbyakusis, vaxpropp, plötslig dövhet (sudden deafness), bullerskada, kolesteatom, SOM, AOM.
b) Ni har på din vårdcentral möjlighet att göra enklare hörselmätningar. Du får detta
audiogram, vad blir din troliga diagnos?(1 p)

Presbyakusis.
c) Vilken typ av hörselnedsättning ser du på nedanstående två audiogram? (0,5 p per
audiogram)

A: Sensorineurnal hörselnedsättning. B: Ledningshinder.
d) Vilka ytterligare hörselrelaterade undersökningar kan du göra på vårdcentralen, frånsett att
titta i öronen och undersöka trumhinnerörlighet, innan Johan remitteras vidare? (1 p)
Weber, Rinne, ev spegla nasofarynx.
[Hörsel] 5. 2 p Koppla rätt audiogram med rätt diagnos.

A. Presbyakusis
Nymmer 3.
B. Högersidig otosalpingit
Nummer 2.

[Balans] 7. 8 p Nämn 4 orsaker till otogen yrsel och beskriv dem enligt tabellen nedan.
Diagnos
Etiologi
Beh
Duration
HNS
Okänd, viral?
Antiemetika, sjukgymnast, inlägg
Dygn
Nej
A Vestibularisneurit
Godartad
lägesyrsel,
BPPV
Båggångsotoliter
Epleys,
sjukgymnast
Sekunder
Nej
B
Okänd
Diuretika, genta, kir
Upp till 12h
Ja
C Ménières sjd
Labyrintit
Inf,
bakt
Ab,
paracentes,
inlägg
Dygn
Ja
D
Akustikusneurinom
Tumör
Kir, expsektans, strålning
Långsamt progred
Ja
E
[Balans] 8. 9 p Yrsel är ett vanligt symtom, men ofta kan det vara svårt att vara säker på
genesen. Beskriv kort symtom/status hos patienter med följande sjukdomar.
a) Benign positionell nystagmus (BPV). (2 p) [x2]
Kortvariga yrselattacker när pat vänder sig i sängen. Vid us ser man nystagmus som utlöses med latens
efter huvudvridningar.
b) Morbus Ménière. (2 p)
Lockkänsla, tinnitus och yrsel med kräkningar, som kommer i attacker. I status nystagmus, graden
varierar beroende på hur långt det har gått sedan attacken började.
c) Vestibularisneurit. (2 p)
Plötsligt insättande svår omgivningsrotatorisk yrsel, kräkningar, ofta hos tidigare frisk ganska unga
personer. Status invändningsfritt förutom tydlig nystagmus.
d) Akustikusneurinom. (2 p)
Tidigare frisk medelålders person med tilltagande hörselnedsättning på ena örat, oftast sedan några år
tillbaka (symtom progredierar långsamt), samt ostadighet.
e) Vad betyder grad 2?(1 p)
Måttlig nystagmus, nystagmus när man tittar rakt framåt.
[Balans] 1. 5 p Yrsel är ett vanligt förekommande symtom som du kommer att stöta på i många
sammanhang under din läkargärning. Ange sannolik diagnos i följande fall:
a) Kalle, 28 år, fick plötsligt rotatorisk yrsel som varade i 15 sekunder när han imorse vred sig
åt höger för att stänga av väckarklockan. Nu känner han sig lite ostadig och han vågar inte
vrida på huvudet för då kommer yrseln tillbaka. (1p)
BPPV.
b) Mona, 40 år, känner sedan igår kväll lockkänsla och hörselnedsättning i sitt vänstra öra. Nu
är hon yr sedan 3h tillbaka, hon tror att hon haft liknande besvär för ett par år sedan. (1p)
Ménières sjukdom.
c) Pelle, 52 år, tycker att han senaste året fått allt sämre hörsel och tilltagande tinnitus på sitt
högra öra. Senaste månaderna känner han sig dessutom ostadig. Audiogram visar en
sensorineural hörselnedsättning på höger sida. (1p)
Akustikusneurinom.
d) Agda, 80 år, känner sig yr (det svartnar för ögonen) när hon reser sig upp. (1p)
Ortostatism.
e) Malin 22 år, blev för en timme sedan kraftigt rotatoriskt yr, illamående och kräks. Hon kan
inte stå upp. När du undersöker henne finner du högerslående nystagmus, i övrigt normalt
ÖNH-status och neurologstatus. (1p)
Vestibularisneurit.
[Balans] 7. 4 p Helga, född 1945, inkommer sedan hon drabbats av ”det värsta som hänt henne i
livet”. När hon vaknade imorse och sträckte sig efter väckarklockan drabbades hon av en
kortvarig men mkt kraftig yrsel och hon kräktes strax senare i badrummet. Senare på dagen
mådde hon fortfarande lite illa och kände sig lätt ostadig. Hon känner ingen svaghet i arm/ben.
a) Vilken sannolikhetsdiagnos skulle du i förstahand välja?
Benign lägesyrsel.
b) Hur skulle du vilja komplettera anamnesen?
Hur var yrselns karaktär; gungande eller rotatorisk?
c) Hur lång var yrselns duration, sekunder, minuter eller timmar?
Sekunder upp till en halvminut.

d) Hur ställer du diagnosen och vad ger du för behandling?
Utför Dix-Hallpike och Epleys manövrer. Hemträningsprogram.
[Balans] 8. 5 p Monika 53 år och hårt arbetande medicinöverläkare är precis på väg upp ur
sängen efter en välbehövlig nattvila. Plötsligt blir hon kraftigt yr, hela rummet snurrar, och det
hela är mycket otäckt. Som tur är går det snart över och hon mår bra igen. När hon vänder sig
för att stänga av klockradion kommer yrseln tillbaka igen. Hon söker dig nu på mottagningen
och berättar att liknade yrsel återkommit under dagen.
a) Trolig diagnos? 1 p
BPPV.
b) Hur ställer du diagnosen? 2 p
Typisk anamnes samt typisk nystagmus vid båggångstest/Dix-Hallpike (Frenzel-glasögon eller
videonystagmoskop. VNG ej nödvändigt! Övrigt normalt neurolog/otoneurologiskt status.
c) Går det att behandla och i så fall hur? 1 p
Epleys manöver.
d) Nämn 4 diagnoser som orsak till s.k. perifer yrsel? 1 p
BPPV, vestibularisneuronit, Ménières sjd, acusticusneurinom, labyrintit.
[Balans] 9. 3 p Beskriv hur du utför Dix-Hallpikes test och hur testet utfaller om patienten har
benign postionell vertigo/BPV/BPPV/godartad lägesväxlingsyrsel/kristallsjuka? 3 p
Sittande på brits/stol med ryggstödet nerfällt. Vrid huvudet 45 grader åt den sidan du vill testa. Lägg
pat hastigt ner på rygg så att huvudet hamnar strax utanför sängkanten. Om BPPV, yrsel (ibland med
10-15 sek latens) och nystagmus oftast av skruvande karaktär som avtar.
[Balans] 10. 1 p När är det befogat att utföra Epleys manöver? 1 p
Vid misstanke om godartat lägesväxlingsyrsel/BPPV i bakre båggången.
[Balans] 12. 3 p Du är på akuten. En tidigare väs frisk 30-årig kvinna har nu inkommit med
ambulans pga yrsel, illamående och kräkningar. Du finner en patient som är blek, takykard,
svettas, orolig, kräks samt klagar över svår yrsel. Ingen medvetandesänkning. Ditt
otoneurologiska status avslöjar en nystagmus grad III åt vänster. Ingen hörselnedsättning eller
tinnitus. Ingen fokalneurologi.
a) Arbetsdiagnos? (1 p)
Akut vestibulär/nedsättning/bortfall/vestibularisneuronit.
b) Vad menas med spontanystagmus grad III? (1 p)
Nystagmus som finns i alla blickriktningar.
c) Vilken sida är troligen sjuk? (1 p)
Höger sida.
[Balans] 8. 3 p Karin stressad läkare och flerbarnsmor, insjuknade under med kraftig rotatorisk
yrsel under ett långt jourpass för ca 5 år sedan. Sedan dess inte haft några besvär. Nu åter
insjuknat en morgon med akut rotatorisk yrsel som höll i sig ca tre timmar. Även noterat
lockkänsla och sus i höger öra under tiden. Mår nu bra. 3 p
a) Vilken utredning är befogad förutom ÖNH-status?
Audiogram och VNG (videonystagmografi).
b) Trolig diagnos?
Mb Ménière.
c) Om hon istället haft enbart ensidig hörselnedsättning och tinnitus och period av
ostadighetskänsla, vilken diagnos hade du tänkt på då?
Akustikusneurinom.
[Balans] 14. 6p Du ser en patient på akutmottagningen som under natten misshandlats och
ådragit sig en högersidig tvärgående temporalfraktur som går genom innerörat. Han är tidigare
öronfrisk. [x2]
a) Hur utför du Webers test? (1 p)

Slå an en ton med stämgaffel. Placera stämgaffeln i mitten på hjässan/framtänderna. Fråga pat på
vilken sida ljudet hörs mest.
b) Åt vilket håll lateraliserar denna patient Weber? (1 p)
Vänster.
c) Pat lider sedan misshandeln av kraftig rotatorisk yrsel. Du bedömer pat med videofrenzel och
finner nystagmus. Vilken riktning och grad av nystagmus tror du att du kommer att se? (2 p)
Vänsterslående horisontell nystagmus. Grad 3.
d) Vilken behandling har du att erbjuda avseende patientens yrsel? (1 p)
Balans- och rörelseträning.
e) Motivera, varför hjälper denna behandling? (1 p)
Hjärnan har en förmåga att anpassa sig till att vestibularisorganet ej längre fungerar. Detta kallas
central kompensation och påskyndas av rörelseträning.
[Balans] 14. 4 p
a) Vilken typ av nystagmus förväntar du dig vid en typisk högersidig vestibularisneuronit? (1 p)
Vänsterslående horisontell nystagmus.
b) En patient med vestibularisneuronit är, med hjälp av sjukgymnastik, med största sannolikhet
betydligt förbättrad 1 vecka efter insjuknandet. Vad beror det på? (1 p)
Central kompensation.
c) Om man objektivt och med säkerhet vill fastställa att ett av balansorganen är utslaget, vilken
metod är då mest lämpad? (1p)
VNG (eller ENG) med kaloriskt prov.
d) Redogör för principerna för denna metod. (1 p)
Varmt eller kallt vatten sprutas in i hörselgångarna. Detta ger en uppvärmning resp nedkylning av
laterala båggången. Reflektoriskt uppstår då, om balansorganet fungerar, en övergående horisontell
nystagmus mot "varmt öra" resp från "kallt öra".
[Balans] 3. 5 p Nästa patient på vårdcentralen i Stenungsund är Sara, 35 år, som söker för
snurrande yrsel som kommer när hon vänder sig i sängen och attackerna varar cirka 30
sekunder och är värst på morgonen. Sara medger att hon kan ha slagit i huvudet i en skåplucka
i köket tidigare samma månad.
a) Vilken yrsel misstänker du? (1 p)
Benign lägesyrsel.
b) Hur ställer du diagnosen? (1 p)
Dix-Hallpikes manöver, patienten får yrsel med viss latens och nystagmus, som klingar av.
c) Om Sara hade råkat ut för ett större trauma än den där skåpluckan i köket och när du
undersöker Sara upptäcker du att hon har hematotympanon på höger sida, vad kan detta vara
tecken på? (1 p)
Skallbasfraktur.
d) Vilka 2 övriga tester vill du utföra nu då du upptäckt hematotympanon? (2 p)
Weber och testa facialisfunktionen, ev DT-hjärna.
[Pares] 4. 4 p
a) 30-åriga Maria söker på ÖNH-mottagningen. Hon är ledsen för att hon imorse noterade att
hennes vänstra mungipa hänger nedåt. Hon undrar vad hon har drabbats av?
Perifer facialispares.
b) Vilket status utför du (2p)?
Utförligt ÖNH-status inkl öronstatus (otit, blåsor), munslemhinna utan blåsor, normalt svalg,
tungmotorik. Ansiktsmotorik med paresgradering, ansiktssensibilitet. Ögonmotorik, diplopi, synfält.
c) Vilka diagnostiska utredningar gör du?
Borreliaserologi, herpesserologi, (ev EBV-, CMV-serologi).
[Pares] 29. 1 p Pippi 6år tittar sig i spegeln och ser att hennes ena örsnibb är rejält blåröd. Hon
klämmer på den men den är inte öm. Hon har några månader tidigare flyttat från Humlegården
ut i Trosa skärgård. Vad är nu detta? Och hur behandlas det? 1p

Borrelialymfocytom. PcV i 14 dgr.
[Pares] 5. 2,5 p Anne 33 år gammal kommer in med svårigheter att röra vänster ansiktshalva.
Du misstänker facialispares.
a) Hur skiljer du kliniskt en central från en perifer facialispares ?(1 p)
Bibehållen funktion i pannan och kring ögat vid central pares.
b) Nämn 3 tänkbara orsaker till facialispares? (1,5 p)
Trauma, borreliainfektion, malignitet, Bells pares (idiopatisk pares), kongenital pares.
[Pares] 9. 4 p Sylvester S, 40 år, vaknade igår med en konstig känsla till höger i ansiktet och
värk kring höger öra. När han tittade sig i spegeln ett par timmar senare tyckte han att han såg
sned ut. Han söker nu dig med tydlig perifer facialispares.
a) Hur differentierar du mellan en perifer och central facialispares?(1p)
 Perifer pares: Nedsatt motorik i pannan, kring öga och mungipa.
 Central pares: Bibehållen funktion kring pannan och kring ögat.
b) Hur undersöker du Sylvester? Vill du kontrollera några blodprover?(1p)
Fullständigt kranialnervsstatus, öronstatus, palpation av parotis. Borreliaserologi, ev virusserologier.
c) Tänkbar etiologi?(1p)
Idiopatisk, infektioner (zoster, borrelia, otit), trauma, tumör.
d) Behandling?(1p)
Fuktkammare för ögat, tårsubstitut. Om Borrelia ab. Vid Zoster ev kortison + antiviral beh.
[Pares] 21. 3,5 p Agneta, 33 år, har sedan igår eftermiddag blivit slapp i höger sida av ansiktet,
hon kan inte sluta höger öga riktigt bra, och hon kan inte lyfta ögonbrynet. Det är svårt att
dricka eftersom det lätt rinner utanför i höger mungipa. Hon berättar också att hon haft väldigt
ont i höger öra i några dagar. När du tittar i öronen ser det helt normalt ut på vänster sida, men
på höger sida ser du små blåsor i hörselgången, och det verkar göra väldigt ont när du
undersöker henne.
a) Tror du att Agnetas facialispares är central eller perifer? 1 p
Perifer.
b) Räkna upp tre orsaker till perifer facialispares. 1,5 p
Okänd (Bells), zoster oticus, Borrelia.
c) Vilken av dessa tror du att Agneta kan ha drabbats av? 1p
Zoster oticus (öronsmärta, blåsor).
[Pares] 11. 3 p Nanna, 42 år, kommer till dig på vårdcentralen, och gråter nästan av oro när hon
berättar att hon tror sig ha fått en hjärnblödning. Vänster sida av ansiktet är slapp, hon kan
inte sluta ögat ordentligt och det är svårt att äta och dricka eftersom det lätt rinner ur vänster
mungipa. Hon har svårt att prata också, det blir lite sluddrigt. Du ser att pannans veck är
utslätade på vänster sida. Du känner igen Nanna från dina promenader på byn, hon har en av
traktens finaste trädgårdar med bl.a. en stilig blomsteräng, och hon brukar ofta vara ute och
pyssla i trädgården.
a) Har Nanna mest troligt en central eller perifer facialispares? (0,5 p)
Perifer (panna, öga).
b) Räkna upp tre vanliga orsaker till perifer facialispares. (0,5 p per orsak, max 1,5 p)
Okänd (Bells pares), zoster oticus, Borrelia, AOM.
c) Nämn ett prov du kan ta för att utreda orsaken till Nannas facialispares. (0,5 p)
Borreliaserologi, zosterserologi.
d) Vilken hjälp/beh kan du ge Nanna oavsett paresens genes? (1 p)
Ögonsalva, (råd om) ögonkammare, remiss öronklinik, återbesök, ev steroider.
[Pares] 8. Märta 83 år söker kommer till ÖNH-akuten på remiss pga hö sidig otalgi sedan några
dagar och nu plötsligt total ansiktsförlamning samma sida sedan i morse. Differentialdiagnoser?
Beskriv tänkbara statusfynd i öra resp. ansikte. Behandling? Hur skiljer man en perifer
facialispares från en central? 3p

Bältros (zoster oticus). Blåsor i hg/trh. Nedsatt funktion av n facialis samtliga grenar. Den centrala
paresen har funktion i panngrenen.
[Pares] 5. 4 p Sara kommer in till ÖNH- mott och ser ledsen ut, framför allt på vänster sida. Hon
är olycklig över att soppan rann ut ur mungipan på henne under dagens lunchdate och är
dessutom rädd att hon fått en hjärnblödning. I övrigt känner hon sig kry och framför dig ser du
Du en perifer facialispares.
a) Nämn 4 möjliga bakomliggande orsaker till paresen. (2 p)
Virus, borrelia, tumor, mediaotit, trauma, idiopatisk (Bells pares).
b) Åtgärder och behandling vid Bells pares? (1 p)
Ögonfuktkammare, ev tårsubstitut (Viscotears). I övrigt ingen beh (alt kortison och/eller antiviral
medicin). Ev ögonkonsult. Remiss till plastikkirurg framöver, om paresen kvarstår.
När Sara har fått förklarat för sig att det inte rör sig om någon hjärnblödning, fortsätter hon att
berätta om den misslyckade lunchen. "Till råga på allt smakade inte desserten särskilt mycket
och servitrisen skramlade med tallrikarna så att det var riktigt obehagligt i örat".
c) Hur kan detta ha med Saras facialispares att göra? (1 p)
Facialisnerven innerverar tungans främre 2/3 via chorda tympani (smaknerven). Facialisnerven
innerverar m stapedius i mellanörat.
[Pares] 1. 50-årig kvinna med struma, söker på ÖNH-akuten med två dagars anamnes svaghet i
höger ansiktshalva.
1a. Vilka differentialdiagnoser överväger du, och vad skiljer dem i status? 1p
 Bells: Total ensidig.
 Stroke: Pannans funktion intakt och annan neurologisk påverkan.
1b. Hur behandlar du respektive diagnos om du är ÖNH-läkare? 2p
 Bells: Kortison po och ev antiviral + antibakteriell beh. Kontroller, serologi för borrelia, åb
om 1v för kontroll av förlopp.
 Stroke: Neurologremiss.
1c. Nämn 3 riskfaktorer för respektive diagnos. 2p
 Bells: Känd herpessjd som reaktiverats, autoimmun sjd, viral säsong, vaskulär sjd, graviditet,
diabetes.
 Stroke: Metabola syndromets alla komponenter.
[Spottkörtel] 10. 4 p Alzheimersjuke Arvid, 82 år, inkommer till ÖNH-akuten från sitt sjukhem.
Arvid har varit nedgången i sitt allmäntillstånd med bla dåligt födo- och vätskeintag sedan en
tid. Han har nu sedan 2 dagar hög feber och samtidigt en svullnad över höger kind med
spridning åt höger käkvinkel. Svullnaden verkar smärta vid palpation. [x2]
a) Vilken diagnos misstänker du i förstahand? (1 p)
Akut purulent parotit.
b) Vilken enkel undersökning skulle kunna bekräfta din misstanke? (1 p)
Massage körtel och pusutträde i utförsgång.
c) Vad blir din behandling? (2 p)
Vätska, iv antibiotika (täckande stafylokocker, streptokocker), inläggning.
[Spottkörtel] 30. 1,5 p Nämn 3 orsaker till spottkörtelinflammation! 1,5p
Sten, atresi, autoimmun sjukdom, tumör.
[Spottkörtel] 31. 1 p Var är det störst risk att en spottkörteltumör är malign? 1p
Liten spottkörtel i hårda gommen.
[Spottkörtel] 14. 3 p Sialolithisasis (spottsten),
a) Vanligaste lokalisationen? (1p)
Gl submandibularis.
b) Symtom? (1p)

Lokal svullnad med palpömhet och smärta, måltidskorrelerad (försämring vid födointag).
c) Behandling? (1p)
Extirpation.
[Spottkörtel] 2. 2 p Du är avdläkare på en geriatrisk klinik. Vid ronden berättar sköterskan att
Bengt, född -22, sedan igår varit trött, febrig och blivit röd och svullen på högra kinden.
a) Differentialdiagnoser? (1 p)
Purulent parotit, erysipelas, dental infektion.
b) Du är alert och tittar på insidan av patientens högra kind. Vad kan du tänkas se? (1 p)
Pus från parotisutförsgången alt infektionstecken runt tand.
[Spottkörtel] 2. Parotissvullnad kan orsakas av flertalet orsaker. Vilken huvudmisstanke till
genes får du i följande fall?
2a. 3-årigt adoptivbarn med bilateral svullnad som kommer direkt från barnhemmet. 0,5p
Viral parotit.
2b. Kvinna med RA och misstänkt Sjögrens syndrom med bilateral svullnad. 0,5p
Sialoadenos.
2c. Ålderdomshemmets högfebril hundraåring med unilateral svullnad. 0,5p
Bakteriell parotit.
2d. Opåverkad 5-åring med rodnad öm svullnad över parotissvansen unilateralt. 0,5p
Atypisk mykobakterieinfektion.
[Spottkörtel] 12. 1p
a) Pleomorft adenom är en benign spottkörteltumör. I vilken spottkörtel finns den vanligast?
Gl parotis.
b) Ranula utgår från vilken spottkörtel?
Gl sublingualis.
[Spottkörtel] 12. 3 p Agneta, 32 år, är rädd att hon har fått en tumör på halsen. Hon har ont och
är svullen baktill under underkäken på vänster sida, och det blir mycket värre när hon äter.
Besvären började i förrgår men har bara blivit värre. Hon tar Alvedon mot smärtan men tycker
inte att det hjälper. Hon har ingen feber. När du palperar munbotten känner du några små
hårda saker till vänster under tungan. Svullnaden syns tydligt framför vänster käkvinkel och
den är öm när du känner på den, men den är inte rodnad eller värmeökad.
a) Sannolik diagnos?(1 p)
Spottsten i submandibularis utförsgång, avstängd spottkörtel.
b) Behandling?(2 p)
Sondering och ev uppklippning av utförsgångens mynning, suga på sura saker för att stimulera salivproduktionen och pressa ut stenen, ev sialoskopi med stenextraktion, ev submandibularisextirpation.
[Spottkörtel] 9. 4 p Berit, 45 år, har sedan fyra dagar noterat att hon får en svullnad och smärta
submandibulärt höger sida i samband med måltid. Ingen feber.
a) Vad misstänker du ligger bakom hennes problem? (2p)
Sialodenit. Spottsten.
b) Förslag på behandling och vidare handläggning. (2p)
Salivstimulerande, ev Voltaren eller annan smärtstillande. Avvakta med ab om inte pus tömmer sig
från utförsgången vid massage. Åtgärd: Suga på citron alt syrlig karamell. Massera försiktigt.
[Näsa-bihålor] 9. 3 p En 37-årig man söker på mottagningen pga nästäppa. Allergiutredning
utfaller negativt. Ange 3 differentialdiagnoser. (3p)
Septumdeviation, vasomotorisk rinit, tumör, näspopylpos, sinuit.
[Näsa-bihålor] 11. 5 p Janne, 38 år, söker dig på VC pga nästäppa. Han har sedan ett par år
behandlats för astma och uppger allergi mot bla Magnecyl. [x2]
a) Hur undersöker du patienten? (1p)

Avsvällning, främre rinoskopi.
b) Du noterar en gråvit skimrande massa som verkar hänga ned från nästaket en bit in i näsan
bilateralt. De ställer en sannolik diagnos – vilken? (1 p)
Benign näspolypos.
c) Hur behandlar du i förstahand Janne? (1 p) [x2]
Lokala steroider, ev perorala steroider.
d) Hur vanlig är denna diagnos? 0,5p
3%.
e) När skall du remittera till ÖNH-specialist? 0,5p
När po steroider ej ger symtomregress eller du behöver beh >3x/år med po steroider.
f) Janne återkommer efter ca 6 mån pga kvarstående besvär med nästäppa – finns det några
ytterligare beh-alternativ? (1 p)
Remiss ÖNH-mottagning för op (evulsio alt FESS (Functional Endoskopic Sinus Surgery)).
g) Om motsvarande inspektionsfynd hade gjorts på Jannes 7-åriga dotter Ella, vilken diagnos
hade du då behövt fundera på? (1 p)
Cystisk fibros.
[Näsa-bihålor] 12. 2p Vid symtomgivande näspolypos påbörjas vanligen medicinsk beh innan
kir övervägs. Ange 2 tillstånd som kan vara associerade med näspolypos. 1 p
ASA-intolerans, astma, (cystisk fibros).
[Näsa-bihålor] 11. 2p 69-årig man undersöks pga heshet och hosta. Lättare kroniska rinitbesvär.
Vid undersökningen finner du ett flertal större polyper i höger näskavitet, vänster näskavitet
finner du helt utan polypos och normal i övrigt. Hur handlägger du detta? Diagnosförslag?
Remiss till ÖNH-klinik för PAD. Vid ensidig näspolypos måste inverterat papillom
(Schneiderpapillom) eller tumör uteslutas.
[Näsa-bihålor] 12. 3p Petra 35-årig småbarnsmamma, har varit förkyld med nästäppa i 2v. Det
började som en ”vanlig” förkylning och nu har det tillkommit tryckkänsla över vä ansiktshalva.
Haft varig sekretion från näsan, detta har nu upphört.
a) Sannolik diagnos? (1p)
Sinuit/maxillarsinuit.
b) Hur kan diagnosen bekräftas? (1p)
Käkhålespolning.
c) Medicinsk behandling? (1p)
PcV 2g x2 i 10d.
[Näsa-bihålor] 17. 3p
a) Pelle 30 år, söker med näsblödning och har haft återkommande besvär sedan några dagar.
Vid inspektion av näsan ser du på septums hö sida på locus Kisselbachi en kärlpipa som sivar.
Hur vill du behandla Pelle? (1p) [x2]
Rensug, nafazolin-lidokaintuss (avsvällning), silvernitratetsning, paraffintuss (pat kan dra ut själv).
b) Ingvar 80 år, kommer till akutmottagningen med epistaxis, det blöder från båda näsborrarna,
mest hö sida. Det började plöstligt för 1h sedan och har sedan fortsatt blöda ymnigt. När du
inspekterar näsan verkar blödningskällan ligga långt bak i höger näskaviteten. Hur vill du
handlägga detta fall? (2p)
Rensug, sväll av, bakre + främre tamponad. Inläggning. Kontroll BT, blödningsstatus. Cyklokapron
och ev Oktostim.
[Näsa-bihålor] 6. In på rummet kommer härnäst en 70-årig Waranätande man, som spottar
blod och ulkar. Det blöder bilat och trots att du suger rent, har du svårt att se blödningskällan.
Det rinner blod bakåt och du misstänker här en bakre blödning. Vad gör du nu? (2 p)
Sväll av med Nafazolin-Lidokain, lägg bakre tamponad (Foleykateter), främre tamponad med
Terracortril, sträck den bakre tamponaden och akta näsvingarna vid fixering av bakre tamponaden med
klämma. Inläggning på sjukhus.

[Näsa-bihålor] 4. Du går jour som AT-läkare i Norrtälje. Astrid, en 65-årig kvinna som blöder
näsblod, ringer. Hon har förmaksflimmer och står på Waran. Det började blöda ur vänster
näsborre ett par timmar sedan, men hon tycker inte det var så farligt.
4a. Vilka råd ger du henne telefonledes? 1,5 p
Sitt upp, bomsullstuss i olja, kompression av näsan, ev kyla, isbit.
4b. Du blir väckt kl 4 på morgonen av att Astrid inkommer med ambulans. Det har dock blött
hela natten och hon har nu börjat må illa och känna sig lite yr. Pat blöder ymnigt ur vä näsborre
trots att hon har en bomullstuss där. Vad gör du initialt? 1,5 p
ABCDE. Blodstillning via tamponad (efter bedövning och avsvällning). Främre tamponad alt direkt
bakre tamponad. Följ puls och BT. Sätt PVK/nål (ev vätska). Provtagning med Hb, ev
koagulationsprover. Sätta ut Waran, antidot (FFP, protromplex, VitK).
4c. Det finns olika sätt att beh henne beroende på nässtatus. Motivera val av beh-alternativ. 3p
Sväll av med Nafazolin-Lidokain, lägg en bakre tamponad (Foley-kateter), lägg en främre tamponad
med t ex Terracortril, sträck den bakre tamponaden och akta näsvingarna, när man fixerar
den bakre tamponaden med klämma. Inläggning på sjukhus. Lättare näsblödning kan beh med etsning
med kromsyra, paraffinsudd alt expektans.
[Näsa-bihålor] 2. 4 p Du är distriktsläkare utanför Söderhamn när Edvard, 72 år, fd sjöman,
dyker upp. Han har problem med näsblod. Det började igår kväll efter en blöt fest. Har nu blött
till och från hela natten och det har kommit mest från höger näsborre. Edvard har aldrig
tidigare haft problem med näsblod, däremot tar han "något för lite svagt hjärta" och du
misstänker att det är Trombyl han menar. Vid inspektion av näsan ses ett tydligt blodkärl på
septums högra sida långt fram. Du bestämmer dig för att det här kan vara blödningskällan.
a) Vad blir din diagnos? (1 p)
Främre näsblödning.
b) Behandling, åtgärd? (1 p)
Etsning med kromsyra, paraffinsudd alt expektans.
c) Trots din insats börjar Edvard blöda igen. När du tittar bak i svalget så rinner det blod längs
bakre svalgväggen. Klarar du av det här på vårdcentralen? (1 p)
Remiss till ÖNH-klinik. Ev finns utrustning på allmänläkarmottagning.
d) Hur skall detta behandlas och handläggas? (1 p)
Bakre och främre tamponad, inläggning, kontroll av BT, Hb, ev sedativa.
[Näsa-bihålor] 6. 5 p Astrid, 71 år, arbetar i köket när det plötsligt börjar rinna blod ner i
munnen och snart även från höger näsborre. Hon kommer nu med ambulans till ÖNH-akuten.
En relativt kraftig blödning fortgår alltjämt och vid främre rinoskopi kan du inte se någon
blödningskälla men misstänker lokalisationen långt bak. Astrid är cirkulatoriskt stabil.
a) Hur handlägger du Astrid på akutrummet?
Blodstillning via tamponad (efter bedövning och avsvällning). Främre tamponad alt direkt bakre
tamponad. Följ puls och BT. Sätt PVK/nål (ev vätska). Provtagning med Hb, ev koagulationsprover.
b) Vad vill du komplettera med i anamnesen?
Tidigare blödningar. Blödningsbenägenhet. Blodförtunnande lm.
c) Finns det några farmakologiska behandlingsalternativ att komplettera med?
Cyklokapron (blödningshämmande), Oktostim (fVIII- och vWf-frisättare).
d) Vilka råd kring egenbeh kan du ge per telefon till en pat med anamnestiskt en lindrig främre
näsblödning?
Sitt upp, bomsullstuss i olja, kompression av näsan, ev kyla, isbit.
[Näsa-bihålor] 15. 3p Sven, 65 år, hör av sig till ÖNH-akuten för råd angående näsblod. Han har
varit förkyld i några dagar och tagit Treo ”men bara så många som man får”. Det har nu börjat
att blöda från näsan, mest på vä sida. I övrigt är Sven frisk ”fast blodtrycket är lite högt…”
a) Vad ger du för råd till självbehandling i hemmet?
Bomullstuss med matolja. Tryck över främre septum. Suga på isbit. Luta huvudet framåt.

b) Det fortsätter emellertid att blöda och Sven kommer in till akuten. Sven uppger att det nu
blöder mera bakåt i svalget. Vid inspektion ser du ingen blödningskälla i främre näskaviteten.
Trots att du försöker suga rent i vänster näskavitet fyller det hela tiden på sig från den bakre
delen av kaviteten. Sven börjar nu bli lite blek och kallsvettig. Handläggning?
Puls, BT, iv vätska. Försök till främre tamponad. Därefter (om så krävs) bakre tamponad. Inläggning.
[Näsa-bihålor] 17. 2p Du tjänstgör som öronjour och till natten kommer en misshandlad man.
Nykter och redig har han försökt gå emellan i ett slagsmål men därvid själv råkat illa ut. Han
har fått ett knytnävsslag mot näsan som nu är alldeles sned, han är täppt i näsan. Dessutom
blivit knivskuren i höger kind och här blöder det kraftigt. Han har i övrigt inga skador, det
finns inga tecken till andra skallskador. Vilka fynd är särskilt viktiga att titta efter i detta fall?
Akut behöver septumhematom, facialisnervskada och skada på parotiskörtelns utförsgång uteslutas.
[Näsa-bihålor] 24. 1p Om en pats näsa är så svullen att du har svårt att avgöra om den är sned
eller ej vad gör du?
Åb 3-4d, ompalpation när mindre svullen.
[Näsa-bihålor] 25. 1p Vilken diagnos måste du utesluta innan du skickar hem en pat med
misstanke om näsfraktur, och hur gör du det? 1 p
Septumhematom. Breddökat septum, fluktuerande vid palpation, provstick om osäker.
[Näsa-bihålor] 7. 5p 28-årig kvinna inkommer akut 02:34 till dig som ÖNH-jour. Ambulanspersonalen meddelar att de hämtat henne efter ett krogbråk. Själv lämnar hon lite luddig
anamnes men berättar att hon fått ett par knytnävsslag mot ansiktet. Hon har inte varit
avsvimmad och har ingen amnesi. Hon har ett hematom och svullnad över höger öga och näsan
ser sned och svullen ut.
a) Hur undersöker du patienten? (1 p)
ÖNH-status inkl palpation av ansiktsskelett och gapförmåga. Ögonstatus/motorik, ansiktets sensibilitet.
b) Vad skall du särs kilt tänka på vid näsinspektion och varför?(1p)
Utesluta septumhematom. Risk för abscessbildning med nedsmältning av brosket och sadelnäsa.
Du skickar pat på DT-ansiktsskelett. Här finner man en dislocerad näsfraktur samt en
högersidig orbitabottenfraktur med misstänkt inklämning av musculus rectus inferior.
c) Hur handlägger du näsfrakturen? Hur bråttom är det?(1p)
Reposition inom 7-10 dagar.
d) Hur handlägger du orbitabottenfrakturen? Hur bråttom är det?(1p)
Ögonkonsult. Op inom 1-2v.
e) Hade du ändrat något i din handläggning om patienten varit 14 år gammal istället?(1p)
Risk för entrapment/inklämning av m rectus inf med nekros. Akut op.
[Näsa-bihålor] 20. 4 p Du tjänstgör som öronjour och får mitt i natten in en berusad och svårt
misshandlad man. Du undersöker honom och finner inom ÖNH-området följande skador.
 1) Näsfraktur
 2) Knivskada vä ansiktshalva där snittet går från laterala ögonvrån till mandibelkanten.
 3) Svullnad och ömhet över larynx. Pat uppger sig ha blivit sparkad mot halsen.
a) Vad är viktigt att utesluta vid din undersökning av näsan i akutskedet?
Septumhematom.
b) Du konstaterar att rörligheten i mungipan är upphävd i vä ansiktshalva. Vad misstänker du?
Facialispåverkan.
c) Vilka ytterligare symtom samt kliniska fynd stärker diagnosen larynxtrauma?
Heshet, andnöd, stridor, palpationsömhet över larynx, stämbandshematom, subkutant emfysem.
[Näsa-bihålor] 5. 1 p

2-årig pojke med feber och snuva som sedan idag på morgonen fått tilltagande svullnad och
rodnad av vänster öga. Du sitter på Filipstads vårdcentral. Vidare handläggning? 1 p
Remiss ÖNH-klinik för inläggning och iv ab.
[Näsa-bihålor] 16. 3 p Hubert, 18 år, har problemhy. De sista dagarna har han fått en rodnad,
ömmande förändring mitt på nästippen. Idag har han insjuknat med hög feber och hela näsan
har rodnat och ömmar kraftigt.
a) Vad misstänker du att Hubert har drabbats av?
Näsfurunkel.
b) Hur behandlas detta?
Inläggning, iv ab, ev trombosprofylax.
c) Finns någon allvarlig komplikation till detta?
Risk för sinus cavernosustrombos.
[Näsa-bihålor] 4. Fredrik 20 år söker akut med 3h anamnes på näsblödning. Var i näsan blöder
det oftast på en 20-åring? Hur kan man åtgärda detta? 2p
Locus Kiesselbachi (långt fram på septum). Stilla med etsning, diatermi eller tamponad.
[Näsa-bihålor] 3. Nästäppa är en mkt vanlig åkomma och kan ha olika orsaker. Anamnesen är
viktig och till stor hjälp vad gäller diagnostik men näsan skall också undersökas både före och
efter avsvällning. Beskriv med egna ord vilka anamnestiska uppgifter samt statusfynd är typiska
hos följande patienter och varför?
3a. 50-årig kvinna med bilateral näspolypos 3p
Bilat nästäppa, ofta ASA-intolerans och astma. Ev nedsatt luktsinne. Symtom progredierar långsamt.
3b. 25-årig man med säsongsbunden allergisk rinit 3p
Utlöst av pollen från lövträd, gräs, örter. Nästäppa pga interstitiella ödem + ökad näskärlsblodfyllnad.
Vattentunn snuva pga ökad körtelaktivitet + plasmaläckage. Nysningar/klåda pga stimulering av
irritantreceptorer i slemhinnan. Klåda, rodnad i ögon.
[Näsa-bihålor] 2. Nässtatus behöver göras både före och efter avsvällning. Förklara varför? 2p
Man ser klart mer strukturer i näsan när slemhinnan är avsvälld än i icke-avsvällt fysiologiskt tillstånd.
Vissa strukturer som polyper minskar ej efter avsvällning, därför viktig med inspektion före och efter.
[Näsa-bihålor] 13. 3p Tre generationer Johansson kommer in på din mottagning, och tänk, det
rinner pus ur samtligas vänstra näsborre.
 Mormor Johanna, 72, har själv funderingar kring om det kan vara något smittsamt.
"Vad tror doktorn om fågelinfluensan? Jag såg en snorkråka häromdagen." Har alltid
varit pigg men tacklat av lite senaste tiden. Det rinner sedan ett par veckor.
 Dottern Anna, 3 år, är möjligen lite förkyld, det har runnit sedan 2-3 dagar men
anamnestiskt i övrigt inget anmärkningsvärt.
 Mamma Hanna, 34 år, har haft lite ont över vä kind sista tiden, det har kanske runnit en
vecka men är i övrigt frisk.
Vilket sjukdomstillstånd tänker du på och bör utesluta i förstahand i vart och ett av fallen? (3 p)
 Johanna: Tumör.
 Anna: Främmande kropp.
 Hanna: Sinuit med bakomliggande tandinfektion.
[Näsa-bihålor] 4. 5 p [x2]

Hampus, 3 år, har varit rejält förkyld i 1v, även feber. Hampus och hans pappa kommer nu på
remiss från ögonkliniken där man sökt för att Hampus blivit svullen kring ena ögat, ffa mediala
ögonvrån. På ögonkliniken har man undersökt ögat och remitterat till öronjouren för akut
bedömning.
a) Vilken diagnos tror du står som frågeställning på remissen?(1 p)
Etmoidit.
b) Förklara med egna ord hur tillståndet uppstår?(2 p) [x2]
Purulent inf i etmoidala sinus och maxillarsinus orsakar perorbital svullnad som genom lamina
papyracia och klafflösa vene oftalmikae sprider sig först till endast ögonlocket (oftast övre först) och
därefter kan orsaka orbital cellulit, proptos och subperiostal abscess.
c) Hur handlägger du fallet? (2 p)
Inläggning med iv ab, avsvällande nässprej, DT-sinus.
d) Uppge 1 allvarlig komplikation till åkomman. ( 1 p)
Sinus cavernosustrombos, orbital abscess, subperiostal abscess.
[Näsa-bihålor] 14. 3 p Lilla Matilda, 3 år, har sedan 1v besvärats av purulent snuva. Inkommer
nu till öronklinikens akutmottagning med nytillkommen svullnad av mjukdelarna kring hö öga,
ffa medialt, och feber.
a) Sannolik diagnos?(1p)
Etmoidit.
b) Utredning?(1p)
ÖNH-status, kontroll ögonmotorik. Inf-prover, ev DT.
c) Behandling?(1p)
Inläggning, antibiotika iv, ev kirurgiskt dränage.
[Näsa-bihålor] 7. 3 p Som dagens sista patient på Stenungsunds vårdcentral kommer Stella, 3 år
med sin mamma. Stella har varit förkyld i 1 vecka, och har varit mycket gnällig i natt. När du
undersöker Stella känns hon varm i huden och du ser att hon är svullen och röd invid vänster
öga, ffa mot näsroten. Du behöver lite betänketid och skickar Stella till lab för att ta ett CRP och
får redan efter 5 minuter svar att CRP är 30. Stellas mamma undrar nu vad du tänker göra.
a) Diagnos? (1 p)
Etmoidit.
b) Handläggning och behandling? (2 p)
Remiss ÖNH-klinik för inläggning med iv ab.
[Näsa-bihålor] 17. 5 p Johanna, 28 år, söker sin VC pga snuva och hosta. Jourhavande läkare
undersöker henne och misstänker att hon har drabbats av bihåleinfl. Hon erhåller ab,
näsdroppar och uppmanas att återkomma om hon inte blir bättre på några dagar.
a) Vilka vanliga fynd i anamnes och status kan tala för en bakteriell sinuit? Nämn 2 av vardera.
Kakosmi, ensidig ansiktsvärk, ensidig purulent snuva, vargata.
b) Vilka är de 2 vanligaste bakteriella agensen vid sinuiter?
Pneumokocker, HI.
c) Johanna återkommer efter 4 dagar. Hon har då tilltagande värk i ansiktet, ffa på höger sida
och är nu också subfebril. Vad blir din åtgärd, och hur kommer hon att handläggas vidare?
Remiss till ÖNH-kliniken för rtg och/eller käkspolning.

d) Kan du komma på en orsak till att någon får återkommande sinuiter på samma sida utan en
föregående övre luftvägsinfektion?
Dental infektion.
[Näsa-bihålor] 5. 4 p Nästäppa kan vara ett handikappande symtom och kan ha olika orsaker.
Beskriv vilka anamnestiska uppgifter (minst 2, ffa nässymtom) som är typiska för följande fall:
a) 4-årige Adolf, som har främmande kropp i näsan. (1 p)
Ensidig nästäppa med illaluktande sekret från samma näsborre.
b) 45-åriga Tiffany med näspolypos. (max 1 p)
Bilat nästäppa, ofta ASA-intolerans och astma. Ev nedsatt luktsinne. Symtom progredierar långsamt.
c) 18-årige Benito med septumdeviation. (1 p)
Ensidig nästäppa, ofta trauma i anamnesen.
d) 63-årige Ebon med cancer i ena näskaviteten (1 p)
Ensidig tilltagande nästäppa, ofta blodblandat sekret, ev arbetat med trädamm.
[Näsa-bihålor] 13. 3 p Lilla Bengt, 9 år, är en riktig vildbasing. Ni har redan setts flera gånger
tidigare när du arbetade på VC, och du har suturerat diverse sårskador och konstaterat en
distorsion i fotleden. Nu har Bengt cyklat in i en lyktstolpe med näsan före, och han kommer till
dig när du andra veckan på öronkliniken sitter på akutmottagningen som öronjour, tillsammans
med sin mor som du lärt dig att är ängslig och samtidigt mkt bestämd. Näsan är svullen, han har
en blodig tuss i ena näsborren, och möjligen devierar näsan åt höger, men det är lite svårt att se
när det är så svullet. Hans mor börjar besöket med att säga att du måste skicka Bengt på
röntgen för att se om näsan är bruten, ”MR skall det vara, det är den bästa undersökningen”.
a) Skickar du Bengt på en röntgenundersökning, magnetkamera eller annan? Motivera! (1 p)
Nej, klinisk diagnos. MR ej inte aktuellt vid fx, inte 1:ahandsalt, görs ej heller akut för det mesta.
b) Om Bengts näsa är för svullen för att säkert kunna säga om den är bruten, vad gör du? (1p)
Åb 3-4d, gompalpation när mindre svullen.
c) Vilken diagnos måste du utesluta innan Bengt går hem, och hur gör du det? (1 p)
Septumhematom. Breddökat septum, fluktuerande vid palpation, provstick om osäker.
[Näsa-bihålor] 6. 5p Vid telefonrådgivning på en husläkarjour omtalar en pat att han vid en
utlandsresa för 3-4d sedan fått flera slag på näsan och blött näsblod en kort stund efteråt. Nu
när svullnaden gått ner något har han upptäckt att näsan är sned och han känner sig en smula
nästäppt.
a) Vad kan det röra sig om?(2 p)
Näsfraktur, septumhematom/septumfraktur.
b) Föreslå lämpliga åtgärder. Hur bråttom är det?(3 p)
Undersök omgående pga ev septumhematom. Om hematom: Punktion, tamponad, ab-profylax. Näsfx
åtgärdas inom 7d med reposition.
[Odontologi] 18. 2 p Egon, 5 år, har fått en ny röd cykel. På vårens första cykeltur ramlar han så
illa att han slår ut en mjölktand. Egons mamma tar raskt hand om den och ringer till dig för att
ta reda på vad hon ska göra.
a) Vad ger du för råd?
Ev kontroll hos tandläkare för att ej de permanenta anlagen skall ha skadats.
b) Om Egon varit 17 år, skulle det har förändrat ditt råd till modern?
Komma in om 1h med tanden i saliv/mjölk. Reimplantation av oralkirurg.
[Odontologi] 14. 3 p Göran 53 med tablettbehandlad diabetes kommer till dig på akuten pga ont
till höger på halsen. Vid undersökning noterar du att han är svullen på halsen, han ser ut som
om han har en stor dubbelhaka som är lite rodnad och öm, ej hård. Temp 38. Hans tandstatus
är dåligt och högra munbotten känns tjockare och fastare i konsistensen än vänster sida. 3 p
a) Diagnos?
Munbottenflegmone.
b) Behandling?

Inläggning med ab iv. Akut tandläkarkonsult.
c) Trolig etiologi?
Tandinfektion.
[Odontologi] 17. 2 p Simon 15 har kört omkull på sin racercykel och slagit ut en av sina
framtänder. Du som är ute på söndagspromenad kommer först till olycksplatsen och hittar
Simons tand i gruset.
a) Hur ska tanden förvaras för att klara sig? 1p
I saliv i munnen eller i ett glas mjölk.
b) Simon tycker det verkar onödigt att åka till sjukhuset. Det är ju bara en tand…han har ju
fler… Vad ger du för råd? 1p
Omedelbart till sjukhus-tandläkare för reinplantation av tanden. Om du inte gör det själv.
[Främmande kropp] 8. 2p Vad bör du misstänka vid ensidig, purulent, ev illaluktande snuva hos
a) 3-årig flicka? (1p)
FK.
b) 77-årig man? (1p)
Tumör.
[Främmande kropp] 19. 4 p Mamma finner Erik, 1,5 år, med ett trasigt pärlhalsband i handen,
och han hostar intensivt. Mamma ringer akutmottagningen för att få ett råd. Nu, en halvtimme
senare, mår han bra. Enl mamma andas han som vanligt och har ätit och druckit utan problem.
a) Vad är ditt råd till mamman och varför.
Inkom omedelbart till ÖNH-akuten. Misstänkt FK-bronkerna.
b) Vilka undersökningar genomför du om de söker primärt på öronkliniken?
Undersök svalg, hypofarynx. Lungauskultera; lungrtg med genomlysning: FK? Mediastinal vandring?
[Främmande kropp] 2. Linnea 2½ år börjar helt plötsligt hosta kraftigt och kippa efter andan
på dagis då hon lekt på golvet med legobitar. Hostan lugnar sig efter en liten stund men hon
leker stillsammare än vanligt och verkar lite pipig i andningen tycker medföljande mamma. Vad
misstänker du har hänt och vad gör du? 2p
FK (legobit) i luftvägen (stam/segmentbronk). Beställer lungrtg-genomlysning och frågar efter
mediastinal vandring. Med sådan anamnes genomförs bronkoskopi i narkos oavsett rtgsvar.
[Främmande kropp] 26. 3 p Lilla Karin som du träffade tidigare när du var på VC blev av med
sin smärta i munnen och mår nu ganska bra när hon kommer med sin pappa till dig när du är
ÖNH-jour på sjukhuset. Hon berättar glatt, avbrutet av hostattacker, att hon just tappat sin
första tand. Pappan berättar att hon hade den lösa tanden i munnen när storasyster råkade
knuffa henne, och Karin fick en väldigt besvärlig hosta direkt när detta hände. Hon verkade få
svårt att andas och började bli blå när pappan dunkade henne i ryggen varefter det snabbt blev
bättre med andningen och Karin fick fin färg, men hon har hostat mkt och kraftigt sedan dess.
a) Var tror du att tanden finns nu? 1p
Luftvägarna.
b) Vilken undersökning remitterar du Karin till, och hur kommer man att ta bort den? 2 p
Lungrtg-genomlysning (FK, mediastinalvandring), bronkoskopi med rakt skop i narkos.
[Främmande kropp] 17. 3 p Du sitter på ÖNH-akuten när 4-åriga Ella inkommer med misstänkt
främmande kropp i luftvägarna. Hon har ingen stridor och är relativt opåverkad.
a) Lämplig röntgenundersökning och vad frågar du efter på remissen? (2p)
Rtg-lungor med genomlysning. FK? Mediastinal vandring?
b) Röntgen är blank, misstanken om främmande kropp kvarstår. Vad förslår du som nästa steg
i utredningen? (1p)
Bronkoskopi.

[Främmande kropp] 16. 1 p Du sitter vid matbordet när Lennart 50 år plötsligt reser sig, tar sig
åt halsen och får ingen luft. Vilken åtgärd vidtar du? (1p)
Heimlichs manöver.
[Främmande kropp] 13. 5 p En kväll på din första jour ringer mamma till Abdullah, 2 år, till
akutmottagningen. Hon talar knagglig svenska, men enligt vad syster kan förstå så har den lilla
plötsligt fått en intensiv hosta. Modern har noterat en skål med pistagenötter som gossen hittat
och lekt med.
a) Vad är ditt råd till mamman och varför?
Åk till akuten, potentiellt livsfarligt tillstånd.
b) Vilka undersökningar gör du om de dyker upp hos dig?
Inspektion MoS, lungauskultation, rtg-lungor.
c) Vilken frågeställning har du på din remiss?
FK, ev mediastinal vandring.
d) Om alla undersökningar varit normala, gossen mår bra men fortfarande hostar smått, kan
familjen åka hem då? Motivera ditt svar.
Nej, om hosta bör han stanna kvar för observation och ev bronkoskopi.
[Främmande kropp] 12. 4 p En dam i övre medelåldern med tandprotes söker dig som
jourhavande vikarierande öron-ul på kvällskvisten. Hon berättar att det ibland brukar haka
upp sig om hon sväljer stora eller torra tuggor, men nu är det alldeles omöjligt att få ner ens
vätska sedan ett par timmar efter att hon ätit kött. Hon påpekar noga att det var en fin filé utan
tillstymmelse till ben i den.
a) Sannolikhetsdiagnos? (1 p)
FK-esofagus.
b) Ange 3 andra orsaker till esofageal dysfagi. (3 p)
Krikofaryngeusdysfunktion, zenkerdivertikel, malignitet.
[Främmande kropp] 5. 4 p Just före eftermiddagsfikat kommer Åke, 77 år till vårdcentralen.
Åke har ätit kyckling med ben till lunch och har sedan dess inte kunnat svälja sin saliv. Han
verkar i övrigt opåverkad och har ingen feber. Sköterskan frågar om det kan vara epiglottit.
a) Du tror dock på en annan diagnos, vilken och vad gör du? (1 p)
FK i esofagus, remiss till ÖNH-klinik.
b) Hur ställer man diagnosen? (1 p)
Rtg-hypofarynx/esofagus.
c) Hur tror du fallet handläggs? (2 p)
Inläggning, fasta, provtagning, akut esofagoskopi.
[Trauma] 18. 7 p Sven-Gustaf, en pensionerad sjöofficer född 1928, lyfter vant blicken mot
horisonten under en långfärdsskridskotur. Han noterar inte den närmast befängda mängd
cirkulära hål i isen som ett antal entusiastiska pilkare åstadkommit. Hela Brunnsviken liknar en
schweizerost eller en gräsmatta hårt ansatt av grävlingar. Plötsligt blir allting svart. SvenGustaf inkommer på akutrummet ledsagad av sina två söner som också var med på färden. De
berättar att fadern fastnat med ena skridskon i ett hål och stupat framlänges. Mirakulöst nog
träffade Sven-Gustafs näsa mitt i prick i ett hål, varför den är oskadad. Däremot slog SvenGustaf i munnen, pannan och höger kind. Han förlorande inte medvetandet, men var rejält
omtöcknad i några sekunder. Patienten känner sig nu ganska återställd, men mörbultad.
Förutom ytliga skrapsår och blåmärken gör du följande fynd i status.
a) Höger kind verkar insjunken lateralt om ögat, men det är lite svårt att avgöra pga svullnad.
Dessutom är gapförmågan inskränkt. Troligt diagnos?
Zygomatikusfx.
b) Pat uppger nedsatt känsel på hö kind och även ner mot överläppen. Vad kan detta bero på?
Skada på n infraorbitalis dx.
c) Vid inspektion av hö öra noteras en något buktande trumhinna som ser blåaktig ut. Pat anger
att hörseln är nedsatt på höger öra. Vad kallas detta och vad är det ett tecken på?

Hematotympanon, tecken på skallbasfraktur.
d) Pat bär dubbelprotes och har således inte fått några tandskador. Däremot noterat du att
bettet inte passar riktigt och att överkäken tenderar att svikta lite när du ruckar på den med
kraft. Vilken är din misstanke?
Avlösning av hårda gommen (Le Fort I-fx), sannolikt partiell Le Fort III, dvs avlösning av
mellanansiktet från kraniet, åtminstone på hö sida.
e) Vilken röntgenologisk undersökning vill du först och främst genomföra?
DT-ansiktsskelett för kartlägga fraktursystemet. DT-hjärna: Epidural-subduralblödning?
f) I väntan på denna undersökning börjar pat sjunka raskt i medvetandegrad. Vad har
sannolikt inträffat?
Intrakraniell tryckstegring pga blödning.
g) Vad gör du?
Larmar narkos- och kirurgjour. Pat är i behov av intensivvård och med all sannolikhet snar op.
Frakturbeh får anstå.
[Trauma] 22. 1 p Hur lång tid kan man vänta med att suturera sårskador i ansiktet? 1p
24h.
[Trauma] 23. 1 p Om du inte misstänker andra ansiktsfrakturer än näsfraktur, behöver du
röntga patientens ansiktsskelett? 1 p
Nej.
[Trauma] 13. 5 p Nämn minst 5 viktiga punkter vid undersökning av fullt vaken pat med
misstänkt ansiktsfraktur. (5p)
Palpation av ansiktsskelettet, ögonmotorik, ansiktets sensibilitet och motorik, näsinspektion,
öroninspektion, tandstatus, bettförmåga.
[Trauma] 6. Detta är en ishockeyspelande 20-årig kvinna med diabetes som för 3 månader sedan
fick ett kraftigt knytnävsslag mot mandibeln hö sida. Vid tandläkarbesök fann man en spricka i
47 som lämnades utan åtgärd. Nu inkommer pat till ÖNH-akuten via tandläkare med svullnad,
rodnad och ömhet hö submandibulisregion, sväljningssvårigheter, trismus och hög feber. På
akuten blir patienten plötsligt grå, kallsvettig och får sjunkande blodtryck.
6a. Handläggning akut och diagnosförslag? 2p
ABCD (inkl narkoslarm). Misstänkt septisk chock, tandinf och munbottenflegmone. Iv ab?
6b. Patienten läggs självklart in. Vidare utredning? 1p
Blododl, käkkirurgisk konsult, DT.
6c. På vårdavd blir patienten alltmer andningspåverkad vid inandning. Vad kallas det? 1p
Inspiratorisk stridor.
6d. Narkosläkare tillkallas och försöker ventilera patienten på mask men kan bara med
svårighet syresätta patienten. Försöker få ned en tub, vilket också misslyckas. Nu piper din
sökare! Åtgärd? Rita och beskriv. 3p
Trakeotomi/koniotomi.
[Trauma] 16. 5 p Pelle, 25 år, kommer in till ÖNH-akuten eftersom han har fått ett knytnävsslag
mot hö öga. Förutom en blåtira klagar han över att han ser konstigt. Däremot ser näsan rak ut.
a) Nämn 2 troliga frakturer som du måste utesluta/verifiera? (1 p)
Orbitabottenfx, zygomatikusfx.
b) Vad är viktigt att fokusera på i din kliniska undersökning? (1,5 p)
Ögonmotorik, bettet, gapförmåga/trismus, sensibilitetsnedsättning.
c) Du finner att Pelle har en känselnedsättning på höger kind. Vad kan detta bero på? (1 p)
Skada/svullnad av n infraorbitalis.
d) Hur vill du handlägga patienten fortsättningsvis? (1,5 p)
DT-ansiktsskelett, ögonkonsult, ev operation.
[Trauma] 10. 3,5 p Rita in var på bilden som man gör en:

a) Koniotomi
b) Trakeotomi
c) Nämn några olika komplikationer till trakeotomi?
Subkutant emfysem, trakealstenos, trakeoesofageal fistel, blödning, recurrenspares, inf, aspiration.

[Trauma] 10. 2p Nämn 2 skäl till att göra trakeotomi. (2 p)
Högt andningshinder i svalget/struphuvudet. Sista åtgärd vid grav OSAS i samband med total
laryngektomi. Långvarig respiratorvård. Kronisk aspiration.
[Larynx-trakea] 13. 3 p
a) Hur delar man in dysfagi anatomiskt? Hur kan du anamnestiskt skilja mellan de olika
typerna? (2p)
Orofaryngeal dysfagi: Tugg- och sväljsvårigheter, hosta vid måltid, upphakningskänsla i larynxhöjd.
Esofageal dysfagi: Upphakningskänsla, obehagskänsla retrosternalt konstant eller intermittent.
b) Hur kan man utreda dysfagi?(1p)
Rtg-hypofarynx/esofagus med filmning av sväljningsakten. Larynxfiberskopi. FUS,
gastroesofagoskopi.
[Larynx-trakea] 18. 1p Dysfagi är vanligt hos äldre. Vad kan det ge för konsekvenser? 1p
Malnutrition, viktnedgång, aspiration.
[Larynx-trakea] 4. 5 p Det är efter midnatt och du har som ÖNH-jour äntligen fått sätta dig ner
och äta din matlåda. Sjuksköterskan kommer springande och säger att nu är det urakut! SÖS
har fått larm om en 4-årig gosse med andningssvårigheter.
a) Nämn 4 sjukdomstillstånd som du omedelbart tänker på! (2 p)
Akut epiglottit, falsk krupp, främmande kropp, astma, ÖLI.
Du sätter själv nästa middagen i halsen men har kommit till sans när lilla Ola kommer in till
akutrummet buren av sin mycket oroliga pappa. Pappan berättar att sonen varit lite förkyld och
under kvällen även fått en mycket kraftig hosta och svårt att andas. Han verkar dock törstig och
drack nyss lite vatten.
b) Vilka frågor ställer du nu? (1 p)
Är han vaccinerad? Finns liknande sjd i omgivningen? Är hostan skällande som en hund? Har han lekt
med några små saker nyss? Blev han någonsin blå i ansiktsfärgen när han hostade?
c) Och hur börjar du undersöka pojken? (1 p)
Allmänt ÖNH-status inkl noggrann inspektion av MoS och spegling/fiberskopi av epiglottis samt efter
ev hög FK. Auskultation av lungor (sidlika andningsljud?). Öronstatus – otitbild? Näsa – slem, FK?
Du hittar inget särskilt i status och anamnesen är även helt "blank" när det gäller "farliga"
saker och pojken verkar pigga på sig spontant, när allt ståhej har lagt sig.
d) Vilken blir den slutiga diagnosen? (1 p)
Falsk krupp/pseudokrupp.
[Larynx-trakea] 6. 5 p Nästa barn i tur på ÖNH-akuten, klockan 02.00, är lilla Ella, 2 år
gammal. Hon har enligt föräldrarna vaknat plötsligt inatt med torr, hård hosta och
andningssvårigheter. I veckan har hon varit lätt förkyld med temp 37,8, men i övrigt gått på

dagis som vanligt. Nu har hon dock markant förbättrats och suger glatt på mottagningens
leksaksbil till synes helt opåverkad, så när som på en lätt skällande hosta.
a) Trolig diagnos? (1 p) [x2]
Pseudokrupp.
b) Viktiga diffdiagnoser?
Epiglottit, laryngotrakeobronkit.
c) Sannolik etiologi? (1 p)
Viros.
d) Vad blir din handläggning av fallet? (1 p)
ÖNH-status med visualisering av epiglottis och auskultation lungor.
e) Behandlingsmöjligheter vid en eventuell försämring? (1 p)
Lepheton, Desentol, Betapred, inhalation adrenalin.
f) Mamma drar sig plötsligt till minnes att Ella obevakat lekt med storebrors Lego under
kvällen. Hon kom in i rummet efter att ha hört Ella hosta kraftigt, men fann henne då helt
opåverkad. Förändrar denna uppgift din handläggning? Och i så fall hur? (1 p)
Ja, främmande kropp? Ev röntgen lungor med filmning, ev bronkoskopi, ev åb.
[Larynx-trakea] 15. 4 p Doktor Michael Glottidis avnjuter lunch i matsalen när det så kallade
epiglottitlarmet går. Under språngmarschen till akuten går han i tankarna igenom
differentialdiagnostiken gentemot pseudokrupp. Spalta upp hans tankar nedan. (4p)
Epiglottit
Pseudokrupp
Ej hosta
Skällande hosta
Kan ej svälja saliv
Kan svälja saliv
Allmänpåverkad
Måttligt allmänpåverkad
Feber
Sällan högfebril
In- och exspiratorisk stridor Inspiratorisk stridor
Halssmärtor
Ingen smärta
Närsomhelst på dygnet
Ofta nattetid
Heshet
Epiglottissvullnad
Subglottisk svullnad
Bakteriell genes
Virusgenes
[Larynx-trakea] 7. Ivar, en 3-årig gosse inkommer med ambulans kl. 02.00. Du tillkallas och
ställer raskt diagnosen pseudokrupp. Vilka symtom och statusfynd hjälper dig att ställa
diagnosen? 2p
Symtom: Prodromalsymtom (snuva, halsont, hosta och måttlig feber i några dagar), heshet, nattetid
(efter några timmars sömn, vaknar barnet med andnöd, skällhosta, ångest och gråt).
Fynd: Inspiratorisk stridor, andningssvårigheter, indragningar i jugulum och interkostalt, ev takypné,
takykardi, cyanos, tecken till att vara uttröttad.
[Larynx-trakea] 2. 8 p Du är jourhavande läkare på Falu lasarett. I väntrummet finns två barn:
 Pelle har inspiratorisk stridor, rödblommiga kinder och leker med en bil.
 Kalle sitter framåtlutad i mammas knä, han rör sig knappt och är blek.
a) Vilket barn tar du in först?(1 p)
Kalle.
b) Ange trolig diagnos för båda.(2 p)
Pelle har pseudokrupp och Kalle har epiglottit.
c) Hur handlägger du patienter med dessa diagnoser? (5 p)
Pelle: Inhalation adrenalin + ev Betapred po.
Kalle: Inläggning med iv Zinacef. Kontakt med narkos, bredskap för akut intubation. Infektionsprover.
Svalg- och NPH-odl. 100 mg Solu-Cortef iv. Inhalation adrenalin.

[Larynx-trakea] 9. 5 p Du sitter nu som ÖNH-läkare på öronmottagningen på Huddinge och
träffar där Margit, 52 år och lite överviktig som söker för heshet, harklingstendens och
klumpkänsla i halsen sedan några veckor.
a) Margit har mycket svalgreflexer, så du bedövar och tittar ned med fiberskopet och ser då
bleka stämband med jämna kanter, men det ser rodnat ut i ary-regionen mot esofagusingången.
Diagnosförslag? (1 p)
Reflux/bakre laryngit.
b) Vilken behandling ger du? (1 p)
PPI 6-8v.
c) Vilka råd ger du? (2 p)
Råd om att ej harkla sig, röstråd, undvika alkohol/cigaretter, höjd huvudända nattetid, viktnedgång.
[Larynx-trakea] 15. 2,5 p Denys, 62 år, kommer till dig på VC, han röker som en borstbindare,
och när du frågar om hans yrke svarar han att han är förtidspensionerad borstbindare. Han
kommer tidigt på förmiddagen, men du känner ändå en tydlig alkoholdoft i andedräkten. Det är
lite svårt att höra vad han säger eftersom han är ordentligt hes. Han berättar att rösten har
blivit mycket sämre de senaste 3-4 månaderna, han har varit ordentligt hes men inte brytt sig
om att söka för det. När han nu har blivit förkyld har han nästan tappat rösten helt, och han vill
ha en ordentlig penicillinkur så att han får rösten tillbaka.
a) Vad får du inte låta bli att göra när du undersöker Denys? (1 p)
Undersöka stämband (spegla, ev fiberlaryngoskop om finns på VC), palpera lymfkörtlar på halsen.
Det var ett tag sedan öronkursen men du lyckas ändå undersöka Denys stämband med
pannlampa och spegel, du ser en ganska stor förändring på ena stämbandet. Du ringer till
öronkliniken på närmsta sjukhus och Denys får en tid dit redan nästa dag.
b) Nämn minst 2 utredningar/undersökningar som man på öronkliniken kommer att göra/ordna,
frånsett utförligt ÖNH-status. (1 p)
DT-skallbas-hals-thorax, UL-FNAC, panskopi-px.
c) Vilken tumörtyp (ursprungscell) är det mest troligt att Denys har? (0,5 p)
Skivepitelcancer.
[Larynx-trakea] 15. 4 p Tommy, 60 år, började röka i tonåren. Nu har han varit hes i en dag.
Tyvärr ulkar Tommy rejält vid din spegling på VC och du ser inte så mycket. Han uppger att
han nog varit förkyld senaste veckan. Du väljer att expektera men planerar in ett återbesök.
Hesheten kvarstår 3 veckor senare och när Tommy senare kommer till ÖNH-mottagningen har
han även en hård resistens till höger på halsen. Vid fiberskopi ser man en misstänkt tumör på
höger stämband. Hur bör man ytterligare utreda Tommy?
Finnålspunktion, DT-hals-thorax, MLS, UL-hals-FNAC.
[Larynx-trakea] 15. 3 p Ge 3 exempel på orsaker till heshet. (3p) [x2]
Akut/kronisk laryngit, larynxcancer, reinckeödem, åldersbetingad heshet/dysfoni, stämbandsknottror,
recurrenspares.
[Larynx-trakea] 8. 3 p Malte, 70 år, söker dig på VC med en månads anamnes på heshet. Hur
handlägger du detta?(1p)
Remiss till ÖNH (heshet >3v).
[Larynx-trakea] 3. 5 p Vad misstänker du som orsak till heshet hos:
a) En 52-årig rökande kvinna.(1 p)
Reinckeödem.
b) 36-årig man med halsont och en veckas heshet.(1 p)
Laryngit vid virusinfektion.
c) 5-årig pojke.(1 p)
Stämbandsknottror.
d) Nyligen tyroideaopererad patient.(1 p)
Recurrenspåverkan (recurrenspares).

e) Hur länge ”får man vara hes” innan ÖNH-remiss skickas för larynxundersökning?(1 p) [x3]
3 veckor.
[Larynx-trakea] 9. 2 p

Kvinna i medelåldern som rökt sedan tonåren, mörk lite pressad skrovlig röst sedan något år
tillbaka. Nu tendens till inspiratorisk stridor. Mår i övrigt ganska så väl.
a) Diagnos? (1 p)
Reinckeödem.
b) Behandlingsförslag? (1 p)
Rökstopp! Logopedträning, laserkirurgi.
[Larynx-trakea] 16. 2 p
a) Vera 75 har av ÖNH-läkaren fått diagnosen ensidig stämbandspares. Vad har hon troligen
för symtom? 1 p
Hes och läckande röst.
b) Hur ska detta tillstånd utredas vidare? 1 p
DT-hals-thorax.
[Larynx-trakea] 15. 3p Rökande, 60 år inremitteras till ÖNH-mottagningen pga heshet sedan
fyra veckor. Man har ej kunnat visualiserat stämbanden pga kväljningsreflexer. Du finner en
hes något läckande röst. Vid fiberoptisk undersökning ser du att vänster stämband har antytt
nedsatt rörlighet. Tycks stå i paramedian ställning.
a) Diagnosförslag?
Recurrenspares.
b) Utredning? Vad måste uteslutas?
Otoneurologi (ffa nn 9, 11, 12). DT-hals-thorax, LS hals (resistenser) (ev laryngo/bronko/esofagoskopi). Kontroll om 2-3 mån om neg fynd. Cancer måste uteslutas (40% reccurenspareser är maligna).
[Larynx-trakea] 3. Markera ut i bilden över larynx föjande strukturer: Esofagus ingång,
epiglottis, vallekula, arybrosk, stämband. 2,5p

|||||||||||||||||||||||||||||-PSYKIATRI-||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------1. Kliniska mål--------------------------------------------------1. Bemötande och förhållningssätt: Skapa förtroende, pat-centrerat förhållningssätt, analysera bemötandet och
egna reaktioner/värderingar. Anpassa förhållningssätt till aktuellt tillstånd (emotionell påverkan, kognitiv
funktion (nivå, innehåll)). Betydelsen av pats ålder, kön, sexuella orientering, kulturella tillhörighet,
socioekonomiska bakgrund, ev funktionshinder. Uppträda enl läkarrollens krav gällande lagstiftning, gentemot
annan personal, vårdgrannar, myndigheter, andra aktörer. Pats förväntningar, grad av motivation,
förändringsberedskap.
2. Anamnes, status och diagnostik: Psykiatrisk anamnes även avseende alkohol och droger, väga in info från
närstående/vårdgrannar. Somatiskt status för identifiera organisk genes till psykiatrisk symtombild samt kompl
till substanssyndrom. Resurser/behov hos närstående, ssk beaktande minderåriga barn. Psykiatrisk diagnostik
och skattningsinstrument, styrkor/svagheter.
3. Psykiatrisk juridik: Tvångsvård enl LPT. Vårdintyg. Befogenheter vid tvångsåtgärder. Integritetskränkning
vid tvångsvård. LRV, LVM, LVU, LOB. Anmälningsskyldighet vid oro för minderåriga barn enl SOL 14 kap 1§,
körkortslagen 10 kap 2§ och vapenlagen 6 kap 6§.
4. Stress/krisreaktion: Normala/komplicerade reaktioner på trauma, relationsproblem, långvarig stress.
5. Självskada/suicidrisk: Riskfaktorer och sjdbildens betydelse för suicidrisk. Aktuell suicidal intention inkl
risk för suicidhandlingar vid substanspåverkan. Kvaliteten av bedömningsunderlaget, göra en riskbedömning och
avgöra när man ska konsultera erfaren kollega. Initiala åtgärder och vårdnivå.
6. Avvikande beteende: Skillnaden mellan personlighetsdrag och personlighetsstörningar samt resonera om hur
dessa kan färga symtombild och påverka bemötande och beh. Neuropsykiatriska funktionshinder och
genomgripande störningar i utv. Riskfaktorer, sjdbildens och substanspåverkans betydelse för våldsbeteende.
7. Ätstörning: Initial handläggning.
8. Hallucinationer/vanföreställningar: Hantera misstro, rädsla och fientlighet som pat kan ha inför vård. Störd
verklighetsuppfattning (tankestörningar, vanföreställningar, hallucinationer) och andra med psykossjd
associerade symtom. Initial beh avseende psykosociala och farmakologiska insatser och avgöra vårdnivå.
9. Depressivitet: Särskilja depression från ledsnad, sorg och stress. Depressiv symtomatologi vid somatisk sjd.
Förekomst av bipolaritet, melankoliska och psykotiska drag. Strukturerad us av förstämningssyndrom. Vårdnivå
och huruvida specifik beh är indicerad. Beh utifrån ett patogenetiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.
Förklara hur depression kan uppkomma och uttryckas. Påbörja, följa upp och avsluta en farmakologisk
antidepressiv beh och värdera suicidrisk i olika skeden av beh.
10. Ångest/oro: Akut ångest. Förklara hur ångest uppkommer och uttrycks. Primära ångestsyndrom och särskilja
dem från sekundära ångestmanifestationer. Komplicerande depression eller substansrelaterad störning vid
ångestsyndrom. Vårdnivå och huruvida specifik beh är indicerad. Beh vid okomplicerade tillstånd.
11. Sömnstörning: Insomni och ev bakomliggande orsaker. Sömnhygieniska åtgärder samt principer för
insättande och avslutande av farmakologisk beh.
12. Substanssyndrom: Blod-, urinprover samt skreeningformulär av relevans. Riskbruk av alkohol och
beroende av olika substanser. Rus/intoxikation och abstinenssymtom vid alkohol-, narkotika- och
läkemedelsbruk. Lm-beh vid akut överdos av opioider samt översiktligt underhållsbeh vid opiatberoende.
Förskrivning resp nedtrappning av bensodiazepiner och opioider. Vårdnivå samt översiktligt psykosocial beh vid
substanssyndrom. Analysera hur samsjuklighet mellan substanssyndrom, andra psykiatriska störningar och
somatiska tillstånd kan påverka symtombild, beh och prognos.

-----------------------------------------------------2. Terminologi--------------------------------------------------Psykos: Påtagligt störd verklighetsuppfattning/realitetsvärdering med vanföreställningar, hallucinationer och
förvirring. Ev desorganiserat tal och desorganiserat/katatont beteende. Vid värdering måste man ta hänsyn till
personens kulturella bakgrund, utb och begåvningsnivå, se vanföreställningar.
Neuros: Historiskt har de icke-psykotiska störningarna betraktats ur Freuds perspektiv av olösta inre konflikter och otillfredsställande
medling från jagets sida mellan detets och överjagets motstridiga önskemål. Psykiatriska störningar har då ansetts emanera ur olösta
intrapsykiska konflikter om vilka personen själv saknar medveten insikt. Kan ha fog för sig ibland, men riskerar vid andra tillfällen leda till
en felaktig ”pseudoförståelse” av störningen. Ett tydligt ex är årstidsbunden depression, ett tillstånd drabbar många var vinter och som
uppenbarligen orsakas av förändringar i ljus över året och inte av olösta inre konflikter. Ytterligare ett problem med termen är att den ibland
använts för att beskriva en persons personlighetsstruktur eller allmänna psykologiska (o)förmåga, snarare än beteckna en specifik psykiatrisk
störning, varvid det dessutom ibland hävdats att vi alla är neurotiska. Pga den historiska belastningen föredrar många att inte

alls använda ordet neuros medan andra med termen helt enkelt vill mena gruppen icke-psykotiska störningar, dvs
alla psykiatriska störningar med intakt realitetsvärdering. Författaren föreslår att man nöjer sig med att dela in
psykiska störningar i icke-psykotiska respektive psykotiska, med beaktande av att det är en gradvis övergång.

1. KOGNITIVA FUNKTIONER

1.1. Tal- och språkförändringar: Hur talar personen? Hur använder personen språket?
Obs skillnad mellan tal och språk. Med talförmåga avses förmågan att artikulera ord. Stamning är en
talförändring. Språket är ett kommunikationsmedel mellan människor där man genom att följa vissa
grammatiska och fonetiska regler kan förmedla info från en person till en annan. Orden blir symboler för
konkreta ting eller abstrakta föreställningar. Det verbala språket är en fylogenetiskt sen utv och anses ha
huvudsakligen kortikal lokalisation.
Mutism: Är en person som inte talar, och där orsaken inte är en hjärnskada (se afasi). Vid djupa depressioner,
psykotiska tillstånd och konversionshysteri. Kan ingå som delfenomen i stupor, där personen har en kraftigt
reducerad motorik eller inte rör sig alls.
Svarslatens: Personen svarar inte omedelbart på tilltal. Ibland följer orden sakta på varandra. Ses ffa vid
depressioner och är då i stort sett oförändrad under samtalets gång. Se även psykomotorisk hämning. Psykotiska
pat kan ibland uppvisa svarslatens som då brukar vara mer variabel i tid än depressiv dito, och som vanligen är
sekundär till psykotiska fenomen som tankeprocesstörningar och hallucinationer. Även personer i kris eller med
aktuella problem kan dröja innan de svarar på en fråga kring ett laddat ämne.
Ökat/forcerat talflöde: Pat talar snabbare än vanligt, talar ibland också för högt och använder ofta onödiga ord.
Talet är vanligen svårt att hejda. Ofta talar pat utan att någon inviterat till samtal och kan också fortsätta att tala
trots att ingen lyssnar. Förekommer vid hypomana och maniska tillstånd, men kan observeras även vid påverkan
av centralstimulerande medel och vid psykotiska sjdstillstånd. Vid blandad affektiv störning/mixed episodes
ingår ofta psykomotorisk agitation och en tendens till forcerat tal. En viktig innebörd av detta är att agitation och
forcerat tal hos en pat med depressiv symtomatologi bör föranleda särskild observans på hypomana symtom, då
förekomst härav kan indicera annan beh än gängse depressionsbeh.
Afasi – dysfasi: Språkförändring som uppkommit till följd av hjärnskada. Prefixet a- betyder total förlust. Det
korrekta är att för olika grader av nedsatt språkfunktion som inte är total använda beteckningen dysfasi. Man
skiljer på expressiv/motorisk dysfasi och impressiv/sensorisk dysfasi. Den språkliga dysfunktionen kan gälla
såväl tal som läsning och skrivning.
 Expressiv dysfasi: Nedsatt förmåga att finna de rätta orden och uttala dem rätt eller sätta samman ord i
riktiga meningar med rätta böjningar. Förståelsen av vad andra säger är väl bevarad. Den sjuke märker
ofta själv att han säger fel (kritiserat afasisymtom).
 Impressiv dysfasi: Nedsatt förmåga att förstå vad andra säger. Förmågan att själv tala är bevarad men
under bristfällig kontroll (okritiserat afasisymtom). Dessa pat kan felaktigt bedömas som förvirrade.
Observera att många pat har blandformer av dysfasi.
Dysartri: Svårigheter att artikulera adekvat. Vanligtvis orsakad av hjärnskada, men kan även förekomma vid
uttalad trötthet och som biverkan av antipsykotika.
Förändringar i tankeprocessen/tankeprocesstörningar/formella tankestörningar: Hur tänker personen?
Svårigheter att använda sig av sin tankeförmåga, störningar i tankeförloppet. Särskiljes från förändringar i
tankeinnehållet, som handlar om vad personen tänker. Förekomst av formella tankestörningar fastställes vanligen
genom observation av personens tal och beteende.
Innehållsligt utarmat tal/innehållslöst tal: Tal som är adekvat vad beträffar mängden, men som förmedlar
väldigt litet info pga vaghet, tomma upprepningar eller bruk av stereotypa eller dunkla fraser. Personen kommer
ideligen från ämnet och förlorar sig i detaljer. ”Luddighet” i framställningen. Ofta får man som lyssnare en
känsla av trötthet, av att inte vara riktigt skärpt. Förekommer huvudsakligen vid prepsykotiska- och psykotiska
tillstånd.
Neologism/ordnybildning: Personen skapar nya ord som inte har någon allmänt accepterad betydelse, eller
använder befintliga ord och fraser på ett påtagligt excentriskt eller rentav bisarrt sätt. Inkludera alltid exempel i
journalen. Ses vid psykotiska tillstånd, ffa schizofreni.
Perseveration: Svårt att avbryta en tankegång, upprepar sig, kan ge samma svar oberoende av frågan. Kan ses
vid vissa psykotiska tillstånd, vid desorientering samt hos vissa epileptiker. Förekommer ibland hos deprimerade
pat i form av ett svåravledbart ältande.
Tankeflykt/idéflykt: Ett nästintill kontinuerligt flöde av uppskruvat tal med plötsliga kast från ämne till ämne,
vanligen grundat på svårförståeliga associationer, distraherande omständigheter eller ordlekar. När symtomet är
mkt uttalat kan talet bli splittrat och osammanhängande. Ses ffa vid hypomana och maniska tillstånd. Försök
beskriva graden av tankeflykt i journalen; det kan röra sig om allt från lätt uppluckrade associationer till helt
osammanhängande och splittrat tal.
Klangassociationer: Tal där ljud snarare än meningsfulla begreppsliga relationer styr ordvalet; t ex omotiverat
rimmande eller ordlekar. Ses ibland vid svår tankeflykt.
Uppluckrade associationer: Ett mönster i talet där innehållet byter spår utan någon som helst (eller endast
perifer) koppling. Personen byter omotiverat ämne från den ena meningen till den andra eller fäller helt
motstridiga yttranden i på varandra följande meningar. Störningen visar sig i kopplingen mellan olika satser till
skillnad från vad som är fallet vid splittring då störningen visar sig inom själva meningsbyggnaden. I praktiken

är uppluckrade associationer vanligast förekommande vid tankeflykt, och många finner det svårt att skilja dessa
symtom från varandra.
Tanketrängsel: Patologiskt ökat tillflöde av tankar. Personen kan beklaga sig över att han måste tänka så mkt,
att det finns så många tankar i hans huvud samtidigt. Tanketrängsel vid schizofreni visar bara en yttre likhet med
den tankeflykt/idéflykt som förekommer vid den maniska fasen i manodepressiva psykoser. Vid schizofreni
sprängs främmande tankefragment in i de logiska tankesekvenserna.
Förbisvar: Resultatet av en oordnad och ineffektiv tankeverksamhet. Personen ger ett felaktigt svar på en fråga.
Svaret visar dock att personen uppfattat frågan. Man frågar till exempel vederbörande om det är något som
tynger honom och han svarar: ”Ja, järnet är tungt”.
Tankestopp/tankespärr: Plötsliga avbrott i talflödet utan att en påbörjad tanke eller idé har avslutats. Efter en
stunds tystnad, som kan vara från några få sekunder till flera minuter, säger sig personen inte kunna minnas vad
han sagt eller skulle säga. Enl DSM ska tankestopp anses föreligga enbart om personen spontant berättar att
tankarna försvann, eller om han anger detta som skäl till sin tystnad på direkt fråga från intervjuaren. Ses vid
psykoser. Observera att man normalpsykologiskt kan bli blockerad då man pratar om ett ångestladdat ämne, eller
när man är väldigt trött, tankarna kan då ”försvinna”.
Splittring: Tal/tänkande som är obegripligt för andra pga att ord eller fraser kombineras utan något logiskt eller
meningsskapande samband. Störningen visar sig inom själva meningsbyggnaden till skillnad från vad som är
fallet vid uppluckrade associationer och tankeflykt där störningen visar sig i bristfällig koppling mellan satser.
Man talar vid svårare splittring ibland om ”ordsallad” för att illustrera graden av språklig desorganisering.
Mindre betydande grammatikaliska felaktigheter betingade av kulturella faktorer, bristfällig utb eller låg
begåvning ska inte uppfattas som tecken på splittring. Termen används vanligen inte när det finns skäl att anta att
störningen beror på afasi.

1.2. Förändringar i tankeinnehållet
Vanföreställningar/tankevillor: Med detta menar man en föreställning eller ett helt komplex av föreställningar
som saknar verklighetsförankring, dvs den/de saknar stöd i den objektiva verkligheten. En vanföreställning låter
sig ej korrigeras, trots att övertygelsen är uppenbart felaktig och personens begåvning och utb bör göra det
möjligt för honom att inse detta. Övertygelsen är inte sådan att den vanligen accepteras av andra medlemmar i
personens (sub)kulturella gemenskap; så tex är den inte uttryck för en kulturellt accepterad trosföreställning. I
sammanfattning krävs, för att en föreställning ska betraktas som en vanföreställning, för det första att den är
uppenbart felaktig, för det andra att den är okorrigerbar och för det tredje att den inte kan förstås utifrån
personens kulturella bakgrund eller begåvningsnivå. Vanföreställningar kan klassificeras utifrån flera olika
indelningsgrunder, se nedan. Paranoida/paranoiska tillstånd karakteriseras av vanföreställningar. I regel används
termen paranoid (paranoialik) om flyktigt förekommande vanföreställningar som utgör delsymtom vid andra
psykiska sjd, ex schizofreni eller bipolär sjd. Paranoiska tillstånd avser självständigt uppträdande och mera
varaktiga vanföreställningar som ofta är fast fixerade och utan hallucinationer.
Övervärdig idé: Enl Mini-D är en övervärdig idé en föreställning som intar ett mellanläge mellan en adekvat
uppfattning och en vanföreställning. En oresonlig och bestående övertygelse som dock hävdas mindre intensivt
än en vanföreställning. Övertygelsen gäller något som inte är allmänt accepterat av andra personer inom
individens (sub)kultur.
 Primär vanföreställning: Som inte går att härleda/förstå utifrån andra psykiatriska symtom. Ses vid
schizofreni, där de kan innebära att helt alldagliga saker får en speciell, mystisk, ofta fatal innebörd.
Den normala varseblivningen följs av en speciell, högst personlig tolkning som är psykologiskt
obegriplig för en utomstående. Föreligger också vid vanföreställningssyndrom.
 Sekundär vanföreställning: Uppkommer när personen bearbetar sina hallucinationer och
tankestörningar och är alltså sekundär till dessa. Ett ex kan vara en person med lukthallucinos, som
känner gaslukt och sedan får en sekundär vanföreställning om att grannarna försöker förgifta honom.
 Bisarr vanföreställning: Innehållet gäller sådant som inom individens kulturella gemenskap skulle
anses fullkomligt otroligt. Man behöver med andra ord inte fundera över om personen kan ha rätt i det
han tror, då det är otänkbart att personens uppfattning kan stämma i den verklighet vi känner. Ex kan
vara en person som tror att alla hans tankar och rörelser styrs av ett mikrochip som opererats in i tarmar
av marsianer före hans födelse.
 Icke-bisarr vanföreställning: Vanföreställning som hypotetiskt skulle kunna överensstämma med
verkligheten. Påståendet behöver prövas innan vi kan fastställa att det rör sig om en vanföreställning.
Som ex kan nämnas en person som tror sig vara förföljd av Säpo, vilket till skillnad mot föregående ex
faktiskt skulle kunna vara sant. Det händer att det inte är helt lätt att avgöra om en person lider av en
vanföreställning eller om övertygelsen faktiskt har ett visst verklighetsunderlag; så kan till ex vara fallet
hos en amfetaminpåverkad narkoman som uppger sig vara hotad av narkotikalangare som han är
skyldig pengar.

Passivitetsupplevande och påverkansupplevelser/influensfenomen/styrningsupplevelser: En känsla av att
aktuella kroppssensationer, känslor, impulser, tankar och handlingar påläggs personen av en yttre kraft och att
han är en passiv mottagare av dessa upplevelser. Han kan uppleva ett främlingskap inför sina känslor, impulser,
tankar och handlingar, så att de inte upplevs som hans egna utan som utifrån kommande. Ett närliggande
fenomen är att personen upplever att hans egna tankar på något magiskt sätt överförs till andra, se
tankeutsändning.
Hänsyftningsidéer: Att vara sensibel är en normalpsykologisk variant som innebär att man är känslig för andras
signaler och uppfattar dem korrekt. När man är överdrivet känslig och övertolkar andras signaler sägs man vara
sensitiv. Denna sensitivitet kan i förlängningen övergå i hänsyftningsidéer eller direkt hänsyftningsparanoia, alt
persekutorisk/förföljelseparanoia där man är övertygad om att andra vill en illa. Hänsyftningsidéer innebär att
personen har tankar om att tillfälligheter och yttre händelser har en speciell och ovanlig betydelse som är specifik
för just honom. Personen känner tex att det som skrivs i tidningarna eller diskuteras i radion i själva verket syftar
på honom. Personen kan också få en känsla av att ex alla människor på gatan signalerar genom sitt sätt att gå,
hålla händerna på eller liknande och att allt är riktat till honom.
Hänsyftningsparanoia: Hänsyftningsidéer som övergått i tydliga vanföreställningar om att händelser, föremål
eller andra personer i personens närhet har en speciell och ovanlig betydelse.
Stämningskongruenta/stämningssyntyma psykotiska drag: Vanföreställningar/hallucinationer vilkas innehåll
står i samklang med sådana teman som är typiska vid depression/mani. Kan delas in i depressiva resp
grandiosa/megalomana vanföreställningar.
Depressiva vanföreställningar: Handlar om otillräcklighet, skuld, sjd, död, nihilism eller bestraffning. Kan
inkludera förföljelseparanoia om denna förknippas med självnedvärderande teman som tex välförtjänt straff.
Exempel på depressiva vanföreställningar är:
 Hypokondriska idéer: Som kan anta proportioner som gör att de får betraktas som vanföreställningar.
 Försyndelseidéer: Orimliga idéer om egen skuld. Personen anser sig ha handlat felaktigt; betraktar sig
tex som en brottsling eller anser sig ha förstört hustruns liv eller barnens framtid.
 Ringhetsidéer: Personen har en patologiskt låg självkänsla och anser sig inte ha något värde, varken i
arbetet eller i hemmet. Personen kan berätta att han är en belastning för arbetskamraterna, en dålig
förälder, oduglig och ful. I svåra fall kan pat tro att det vore bäst för hans anhöriga om han försvann,
vilket naturligtvis är förknippat med hög suicidrisk.
Grandiosa/megalomana vanföreställningar: Handlar om uppblåst självbild, makt, kunskaper, identitet eller ett
speciellt förhållande till gudar/kända personer. Vanligt vid hypomana och maniska tillstånd. Se
grandiositet/megalomani.
Stämningsinkongruenta psykotiska drag: Vanföreställningar/hallucinationer vilkas innehåll inte står i
samklang med sådana teman som är typiska vid depression/mani. Ex är förföljelseparanoia, tankepåsättning,
tankeutsändning, och påverkans- och styrningsupplevelser.
Tankedetraktion: Personen upplever att tankarna ”tas ifrån” honom. Denna vanföreställning uppstår ofta som
ett försök att tolka/förstå en upplevelse av tankestopp.
Tankepåsättning: Tankar som inte tillhör personen upplevs tränga sig in i tankeförloppet, och tros komma
någonstans utifrån. Tankarna upplevs alltså inte som personens egna. Analogt med situationen vid
tankedetraktion uppstår denna vanföreställning ofta som ett sätt att försöka förstå en upplevelse av primär
tankeprocesstörning, här i form av tanketrängsel. Ska inte blandas ihop med tvångstankar, vilka personen känner
igen som sina egna. Tvångstankarna återkommer trots personens medvetna försök att hålla undan dem.
Tankeutsändning/”broadcasting”: Vanföreställning om att ens tankar kan sändas till, eller höras av, andra.
Magiskt tänkande: En felaktig föreställning om att ens tankar, ord eller handlingar kan förorsaka eller förhindra
ett speciellt händelseförlopp på ett sätt som inte följer allmänt accepterade principer om orsak och verkan.
Förföljelseparanoia/persekutorisk paranoia: Vanföreställningar där huvudtemat är att personen (eller någon
närstående) attackeras, trakasseras, luras, förföljs eller motarbetas.
Svartsjukeparanoia: Vanföreställningar om att ens sexuella partner är otrogen. Vanligt vid alkoholberoende.
Erotomani: Vanföreställning om att en annan person, vanligtvis med högre status, är förälskad i personen.
Somatiska vanföreställningar: Vanföreställningar som gäller kroppens utseende eller funktioner. Dessa har
ofta en depressiv prägel, vilket i förekommande fall bör föranleda ställningstagande till huruvida en depression
med depressiva vanföreställningar föreligger.
Dysmorfofobi: Tillstånd som strikt sett inte når upp till vanföreställningsstatus. Orealistisk upplevelse av att
någonting i utseendet är ”fel” – personen känner att näsan är missformad, hakan för stor eller dylikt. Objektivt
finner man inget anmärkningsvärt i pats utseende. Gradvis övergång till dysmorfoparanoia.
Dysmorfoparanoia: Vanföreställningar där personen kan vara helt fixerad vid sin upplevda deformitet och
invalidiserad av sin upplevelse.

1.3. Anankasmer/tvång

Tvångstankar/obsessioner: Tankar, impulser, fantasier eller bilder som ideligen återkommer trots att man
försöker hålla dem tillbaka. Tankarna kretsar ofta kring kontroll, renlighet eller sexualitet/aggressivitet/religion.
Den drabbade upplever vanligen tankarna som dumma, orimliga och jagfrämmande.
Tvångshandlingar/kompulsioner: Handlingar som en person måste utföra för att undvika stark ångest, tex att
gång på gång kontrollera att ytterdörren är låst. Personen upplever ofta själv handlingarna som onödiga. Kan
leda till ett helt invalidiserande tillstånd.

1.4. Perceptionsförändringar: Perception/varseblivning kan definieras som förmågan att bli medveten om,
och särskilja, yttre objekt. Det är alltså den process varigenom levande varelser hämtar info om sin omgivning.
Varseblivningen är sammansatt av sinnesförnimmelser, hågkomster och tidigare erfarenheter och påverkas av
skiftande affekter, motiv och uppmärksamhet. Beträffande perceptionsstörningarna skiljer man mellan illusioner
och hallucinationer.
Illusion: En illusion beror på en felaktigt tolkning av en reell varseblivning och sammanhänger oftast med att
retningen är oskarp, t ex vid dålig belysning. Vederbörande befinner sig inte sällan i ett tillstånd av förväntan och
affekt. Ett vanligt exempel är buskarna som på natten upplevs som farliga och hotande figurer. En illusion
försvinner när retningen blir tillräckligt skarp, i exemplet ovan när man går närmare busken ifråga eller lyser
med sin ficklampa på den.
Hallucination: En hallucination är en varseblivning utan motsvarande retning från yttervärlden och kan inte
korrigeras. Medveten insikt om att det rör sig om en hallucination kan såväl föreligga som saknas.
Hallucinationer kan drabba alla sinnen. Vanligast hallucinerar man för ett sinne per gång, dock kan deliriösa pat
ha samtidig syn- och hörselhallucinos; tex hundar som skäller samtidigt som en mässingsorkestrar spelar.
Hallucinos kan vara symtom på organisk sjd, som hjärntumör, delirium eller ep, varför lämplig somatisk
utredning behöver företas.
Hörselhallucinos: Kan vara av olika slag.
 Personen hör röster som högt uttalar hans tankar.
 Personen upplever sig som ett subjekt kring vilket röster argumenterar och diskuterar. Personen
diskuteras i tredje person.
 Röster kommenterar personens handlingar kontinuerligt. Beskriver handlingarna just då de äger rum.
 Imperativa hallucinationer är liktydigt med befallande röster. Dessa kan uppmana personen att företa
sig saker och ting, i extremfallet att ta livet av sig själv eller någon annan.
Dessa hallucinationer uppträder vid klart medvetande och upplevs som hörbara röster som kommer från någon
plats eller person utanför personens huvud. Ses ffa vid schizofreni. (Om personen upplever rösterna som om de
kommer inifrån huvudet talar man om ”hörbara tankar” eller pseudohallucinationer). Det är viktigt att noggrant
penetrera en pats uppfattning om sin hörselhallucinos, då denna kan vara av stor vikt för valet av handläggning.
Kommer rösterna inifrån huvudet (”hörbara tankar”) eller utifrån? Vem är det som pratar, och varför? Måste pat
lyda rösterna (om de är imperativa)? Vad händer om pat inte lyder rösterna?
Musik: Penetrera alkoholkonsumtionen. Kan även föreligga vid ep och schizofreni.
Hypnagoga hallucinationer: Förekommer vid insomnandet. Normalpsykologiskt.
Hypnopompa hallucinationer: Förekommer vid uppvaknandet. Normalpsykologiskt.
Synhallucinos: Vid delirium tremens eller avancerad arterioskleros i hjärnan kan man se konkreta föremål som
små gubbar, välutvecklade insekter och kräldjur. Vid schizofreni är det vanligare med egendomliga
perspektivförskjutningar, skimmer över himlen, eller liknande mer diffusa upplevelser.
Lukthallucinos: Förekommer ffa vid schizofreni och depression.
Smakhallucinos: Upplevs som obehaglig. Vid schizofreni, organiska hjärnskador och psykotisk depression.
Känselhallucinos/taktil hallucinos: Upplevelse av beröring eller av att någonting finns under huden. Tex en
känsla av elektricitet eller att det kryper. Förekommer ffa vid schizofreni och delirium. Ett specialfall av
känselhallucinos är Ekboms syndrom (parasitoparanoia), där personen har en intensiv känsla av att ha parasiter i
huden och upplever att det krälar, biter och sticks.
Somatisk hallucinos: Hallucinationer bestående av inre kroppsliga upplevelser, tex en känsla av att elektrisk
ström går genom kroppen. Dessa hallucinationer kan ibland ha en lätt bisarr karaktär med sensationer från organ
som vi normalt inte erhåller denna typ av afferens ifrån, tex en brännande känsla från hjärnan eller tryckkänsla
från blodkärlen.
1.5. Minnesförändringar
Amnesi: Minnesförlust. Organiskt betingad amnesi är i regel tidsmässigt avgränsad. Vid psykogena
minnesförändringar är ofta ett bestämt, särdeles affektladdat, område borta. Se dissociation.
 Vid anterograd amnesi minns man inte händelser som inträffat efter debuten av den etiologiska faktorn.
 Vid retrograd amnesi minns man inte händelser som inträffat före debuten av den etiologiska faktorn.

Stört närminne: Innebär störd inlärningsförmåga, där förmågan att erinra sig tidigare inlärt material kan vara
intakt. Hos pat med demenstillstånd eller Wernicke-Korsaskow kan inlärningsförmågan vara allvarligt nedsatt.
Utför femsaksprov.
Konfabulering: Ses ffa hos pat med Wernicke-Korsakow. Pat har stora minnesluckor som han fyller med
detaljerade beskrivningar av händelser utan verklighetsunderlag. Pat tror sig själv berätta sanningen. Om man
ställer samma fråga vid flera tillfällen får man vilt divergerande svar.
Flashback: Minnen, känslor eller perceptuella upplevelser från det förgångna dyker plötsligt upp i sinnet.
Dejá vu: Minnesillusion där personen har en känsla av att en ny upplevelse är välbekant. Normalpsykologiskt.
Jamais vu: Minnesillusion där personen upplever något välbekant som främmande.

1.6. Förändringar i intelligensfunktionen: En definition på intelligens är förmåga att inhämta kunskaper
och lösa problem. Interindividuella skillnader härvidlag kan man, åtminstone till viss del, tillskriva skillnader
i ”intelligens” som man antar är olika utvecklad hos olika individer.
Nivåsänkning: Vid alla mer allvarliga hjärnskador med förlust av nervceller, lokalt/diffust, ser man tecken på
försämring av psykiska funktioner. Påtaglig är den intellektuella reduktionen med nedsatt minne och
koncentrationsförmåga samt svårigheter med problemlösning, ssk om det fordras abstrakt tänkande. Ibland
dominerar en minskad intellektuell uthållighet. Personen kan i utvilat skick fungera ungefär som före skadan,
men efter endast en kort stunds ansträngning sjunker prestationsförmågan avsevärt. Det uppstår ofta
känslomässiga förändringar med olust, retlighet och otålighet. Affektinkontinens kan yttra sig i ”blödighet” där
personen får plötsliga gråtattacker som lika plötsligt kan upphöra. Vid höggradig nivåsänkning blir individens
personlighet så förändrad, hans verklighetsuppfattning så förvriden och hans sociala anpassning så dålig att hans
tillstånd får bedömas som psykotiskt. Man betecknar detta som en organiskt betingad demens.
1.7. Medvetandeförändringar: Dessa kan delas in i vakenhetsstörning, klarhetsstörning och dissociativa
tillstånd. En god tumregel är att en psykiatrisk pat ska vara vaken och klar – annars rör det sig sannolikt om en
organisk störning med behov av specifik beh!
Förändrad medvetandegrad/vakenhetsstörning: Liktydigt med sänkt vakenhet i någon omfattning. Detta är
icke ett symtom på primär psykisk sjd.
Klarhetsstörning/konfusion/förvirring/omtöckning/delirium/grumlat medvetande: Det föreligger en viss
nomenklaturförvirring, där termen delirium ibland har använts för att beteckna konfusion med betydande inslag
av psykotiska symtom – det är dock att notera att man vid förvirring har en allvarligt störd realitetsvärdering och
därmed per definition är psykotisk – och ibland vid missbruksrelaterad konfusion (delirium tremens).
Konfusion är ett resultat av sviktande psykiska funktioner, en i grunden nästan alltid organiskt betingad
uppmärksamhets- och perceptionsstörning med nedsatt förmåga att tolka och förstå omvärlden adekvat. Denna
perceptionsstörning resulterar i störd tankeverksamhet och desorientering, stört tal och beteende samt ibland
även illusioner, hallucinationer och vanföreställningar. Oro och ångest är, av lätt insedda skäl, andra vanliga
följder. Vid organiska skador sviktar först tids- och sedan rumsorienteringen, därefter orienteringen med hänsyn
till tidigare kända personer och sist orienteringen med hänsyn till den egna identiteten. En persons
orienteringsgrad är mao ett (grovt) mått på vederbörandes klarhet. En nedsatt orienteringsförmåga kan vara ett
tecken på konfusion, men är också vanligt vid demenssjd och kan då vara avhängigt en primärt sviktande
minnesförmåga som leder till sekundär desorientering. Vid värdering av orienteringsförmågan får hänsyn tagas
till pats helhetssituation – tex kan en bristfällig orientering med avseende på aktuellt datum inte tillmätas samma
betydelse hos en icke tidningsläsande uteliggare med schizofreni som hos en socialt väletablerad affärsman med
ordnade förhållanden.
Dissociativa störningar (”spaltat medvetande”): Störning av de vanligtvis integrerade funktionerna
medvetande, minne, identitet och perception av omgivningen. Kännetecknas av ett förändrat eller upphävt
självmedvetande. Detta innebär att man blir omedveten om någon del av sin identitet, personliga historia eller
personlighet, på ett mer påtagligt vis än vad som anses falla inom ramen för det normalpsykologiska. Symtomen
är ofta dramatiska och mångskiftande i form av minnesförlust, flyktbeteende och automatiskt handlande.
Varianter av dissociation är dissociativ amnesi, dissociativ fugue och dissociativ stupor.
 Vid dissociativ amnesi (global amnesi) drabbas en person av amnesi för en viss outhärdlig händelse
eller tidsperiod, varvid vederbörande kan försvinna från sitt hem under kortare/längre tid, föra ett till
synes normalt liv under annat namn eller på annan plats för att plötsligt ”vakna upp” och återfinna sin
gamla personlighet med så gott som total amnesi för vad som hänt under mellantiden.
 I det närliggande omtöckningstillståndet dissociativ fugue (ambulatorisk automatism), som kan kvarstå
i flera dagar, kan personen utföra många och komplicerade handlingar utan att omgivningen noterar
något egendomligt hos honom. Han vaknar plötsligt till och vet varken var han är eller hur han kommit
dit. I denna sorts fall saknas organiskt underlag och vanligtvis rör det sig om en förträngning av ett stort
personligt trauma där man inte längre orkar vara den man är pga det inträffade och den situation man
hamnat i. Dissociationen gäller mao aspekter av den egna identiteten.

Man anser att det även kan föreligga dissociation vid vissa personlighetsstörningar, tex borderline PS, multipel
PS, vissa psykosliknande tillstånd, trans- och besatthetssymtom, pseudoneurologiska
symtom/konversionssymtom och psykogen konfusion. ICD-10 räknar de pseudoneurologiska syndromen som en
variant av dissociation, medan de i DSM-IV fått ett eget avsnitt, konversionssyndrom.
Konversionssymtom: En förlust/förändring av viljestyrda motoriska/neurologiska funktioner vilket för tankarna
till neurologisk eller annan somatisk sjd. Psykologiska faktorer bedöms vanligen vara av betydelse för
symtomutv, se dissociativa störningar, men leder här alltså inte till störningar i minne och identitetsupplevande
utan till kroppsliga symtom.

2. KONATIVA FUNKTIONER: Sammanhänger med viljan och det motoriska systemet.
Hämning: Vid ffa djupa depressioner är det vanligt att pat upplever stor tröghet och brist på tempo, intensitet
och nyansering. Den är som en hämsko som lägger sig över alla psykiska funktioner. Alltefter vilka funktioner
som är mest drabbade skiljer man på olika slags hämning.
 Kognitiv hämning: Det går trögt att tänka, koncentration och minne sviktar, talet är långsamt och
associationsfattigt.
 Emotionell hämning: En slöja av likgiltighet och lustlöshet lägger sig över ens känsloliv. Känslorna är
avstängda och bleka.
 Konativ hämning: Svårigheter att ta initiativ och att komma igång med något. Minsta uppgift kan
kännas oöverstiglig och kräva en enorm ansträngning för att bli av.
 Psykomotorisk hämning: Förlångsamning av motoriken, synligt i tal och motorik. Personen talar och
rör sig stelt och långsamt, och ansiktsmimiken kan te sig utslätad. Ofta förenat med svarslatens. Kan i
extremfallet utvecklas till depressiv stupor.
Agitation/psykomotorisk agitation/excitation: Ändamålslös ofta stereotypt upprepad motorisk överaktivitet
som inte influeras av yttre stimuli. Personen kan inte sitta stilla utan vankar av och an, vrider händerna och
plockar med kläderna. Snabba och oförutsägbara växlingar kan förekomma mellan stupor och excitation.
Katatoni: Samlingsnamn för en rad rörelseförändringar av olika slag, bland annat stupor, mutism, negativism,
excitation/agitation, rigiditet, vaxliknande böjlighet, automatisk lydnad och posering. Förekommer ffa vid
schizofreni och djupa depressioner.
Stupor: Ett psykomotoriskt hämningstillstånd av olika grader, allt från en övergående blockering av vissa
rörelser till den fullständiga immobilisering i en viss ställning som man kan se vid kataton schizofreni. Ofta parat
med mutism.
Kataplexi: Temporär förlust av muskeltonus med åtföljande muskelsvaghet. Vanligtvis associerad med
narkolepsi som karakteriseras av sömnattacker, kataplexi, paralys och hypnagogna hallucinationer.
Sterotypa rörelser: Monotont, tvångsmässigt, ändamålslöst och synbarligen oavsiktligt upprepande av en
rörelse eller aktivitet. Ex att vifta med handen, dunka huvudet i väggen eller slå sig själv.
Negativism: Yttrar sig i en benägenhet att göra ingenting eller att handla tvärtemot det som man normalt väntar
sig eller ber om i en viss situation. Uppfattas ibland som en brist på samarbetsvilja och understundom som en
psykologisk försvarsmekanism, men torde i realiteten vanligen betingas av med psykisk sjd sammanhängande
bristande förmåga, snarare än ovilja. Kan ta sig uttryck som näringsvägran, retention av saliv/urin/faeces eller
mutism.
Ekolali: Automatisk härmning av vad andra säger.
Ekopraxi: Automatisk härmning av vad andra gör.
Akatisi: En speciell typ av rastlöshet och okontrollerad motorisk aktivitet som kan ses som biverkan av
antipsykotika. Personen känner ett behov av att röra sig och trampar rastlöst runt i rummet.

3. EMOTIONELLA FUNKTIONER
a. Observerade förändringar
Affekt: Enl Ottosson kan emotioner (känslor) indelas i affekter, som är relativt kortvariga (upp till några dagar)
reaktioner på livshändelser, och grundstämning/sinnesstämning, som är mer långvarig och inte har något
påtagligt samband med yttre faktorer.
Enl DSM är en affekt ett mönster av observerbara beteenden som uttrycker ett subjektivt upplevt känslotillstånd
(en emotion). Vanliga ex på affekter är glädje, vrede och sorg.
Emotion: Se affekt.
 Begränsade affekter: Endast måttlig brist på intensitet och omfattning i känslouttrycket.
 Avtrubbade affekter: Tydlig brist på intensitet i känslouttrycket.
 Flacka affekter: Fullständig eller nästintill fullständig avsaknad av känslouttryck.
 Inadekvata affekter: En tydlig brist på samstämmighet mellan känslouttryck och innehåll i det som
individen säger eller tänker.



Labila affekter: Onormalt skiftande affekter med upprepade, hastiga och plötsligt påkomna kast i
känslouttrycken. Man kanske pendlar mellan rädsla och självsäkerhet, mellan nedstämdhet och eufori
eller mellan olika grader av samma affekt, tex olika grader av eufori.
 Affektinkontinens: ”Blödighet”. Personen har svårt att behärska sina affekter, kan inte hålla tillbaka
känsloyttringarna. Anses vanligt vid depressioner i menopausen, liksom vid organiska hjärnskador.
Stämningsläge/grundstämning/sinnesstämning: En genomgripande och varaktig (mer än några dagar)
känsloton, som färgar personens sätt att uppfatta världen. Att jämföras med affekt, som syftar på mer tillfälliga
förändringar i emotionell ”väderlek”. Olika typer av stämningsläge inkluderar dysforisk, eutym (normalt, dvs
varken sänkt eller förhöjt), expansiv, förhöjd, sänkt och irritabel.
 Sänkt grundstämning: Personen ser nedstämd ut, kan ha monoton röst, sucka eller gråta. Viktigt att
notera i vilken grad, om alls, personen kan avledas ur sin förstämning. Obs förekomsten av maskerade
eller leende depressioner, där den sänkta sinnesstämningen inte är omedelbart synlig för betraktaren.
 Melankoli: En variant av djup depression med betydande inslag av kroppsliga/endogena symtom
såsom oavledbarhet, distinkt karaktär på förstämningen, hämning, dygnsrytm, tidigt
morgonuppvaknande, minskad aptit och vikt, minskad sexuell lust, förstoppning, minskad saliv- och
tårsekretion, menstruationsstörningar och depressiva vanföreställningar.
 Förhöjd grundstämning: Personen verkar inadekvat glad, ler, skrattar samt talar snabbt. Vederbörande
kan ibland vara mer irritabel och expansiv än glad och lycklig. Vanligast vid hypoman eller manisk fas
av bipolär sjd, men kan även betingas av schizoaffektiv sjd, missbruk och hjärnskador.
 Grandiositet/megalomani: Överdriven uppfattning om den egna personens värde, makt, kunskaper
och betydelse. Kan ibland anta karaktär av vanföreställning. Grandiositet är motsatsen till den
depressive pats sänkta självkänsla och självanklagelser, och är ofta associerad med en förhöjd
grundstämning. Förekommer vanligast vid hypomana och maniska störningar men kan också föreligga
vid vissa PS, vid paranoid schizofreni samt missbruk.
Ångest: Personen är spänd, rastlös och orolig. Vanligen föreligger samtidiga vegetativa manifestationer i form
av tremor, takykardi, hyperventilation, svettning, blekhet samt kalla och fuktiga händer.
Autism: Ett organiskt betingat syndrom karakteriserat av bristande förmåga till ömsesidig social interaktion,
ömsesidig kommunikation och avvikande fantasi/lekbeteende, ibland komb med udda och ensidiga intressen.
Självförsjunkenhet och bristfällig förmåga till, eller intresse för, kommunikation med andra människor. Vanligt
vid ffa schizofreni (är då ett av flera ”negativa symtom”/bortfallssymtom).

b. Rapporterade förändringar:
Oro: Det är oklart om det egentligen föreligger någon allmänt accepterad skillnad mellan begreppen oro och
ångest. Somliga reserverar ordet ångest för obehagskänslor parade med tydliga autonoma/vegetativa symtom,
medan oro får beteckna en mer allmän ängslan, ofta med fokus på framtiden, utan lika tydlig kroppslig
komponent. Med oro avses då obehagliga eller smärtsamma funderingar som inte kan förhindras med viljan och
som inte står i rimlig proportion till den aktuella situationen. Adekvat oro inför en svår situation (”realångest”)
har naturligtvis inget patologiskt värde.
Ångest: Se oro.
Panikattack: Akut ångestepisod med uttalad vegetativ/autonom ångest. Kan ingå i symtombilden vid många
psykiatriska störningar men vid upprepade attacker kan panikattackerna utgöra en ”egen” störning benämnd
paniksyndrom.
Fobi: Irrationell och tvångsmässig fruktan för specifik situation, företeelse eller aktivitet, vilket resulterar i en
stark önskan att undvika det fobiska stimulit. Detta leder vanligen till undvikande beteende eller till att personen
konfronterar stimulit under påtagligt lidande.
Depersonalisation: En förändrad upplevelse av det egna jaget där personen känner sig avskild från sitt eget
psyke eller sin egen kropp, som om han var en utomstående observatör. Personen känner sig overklig eller som i
en dröm. Vanlig upplevelse vid svår ångest, liksom vid psykotiska tillstånd.
Derealisation: En vanligtvis skrämmande känsla av overklighet där personen upplever sig främmande för och
avskild från omgivningen. Omgivningen känns overklig, främmande och förändrad. Även detta är vanligt vid
svår ångest och vid psykoser.
Ambivalens: Samexistens hos en person av två motstridiga idéer eller känslor i medvetandet. Man kan inte
bestämma vad man vill, känner, tycker eller tror. Ibland avses med termen en splittring mellan intentionen och
den slutliga handlingen. Ett av Bleulers kriterier på schizofreni, tillsammans med autism, associationsstörning
och affektstörning. Vid depression ser man ibland en beslutsambivalens där pat i extremfallet inte klarar att tex
handla mat pga oförmåga att bestämma vad han vill ha.
Dysfori: ”Gråvädersstämning”. Samlingsnamn för allehanda negativa affekter och sinnesstämningar som
retlighet, nedstämdhet, olustkänsla och missmod.
Eufori: Lyckokänsla. Upprymd, glad sinnesstämning som kan vara normalpsykologisk när den har sitt ursprung
i någon lyckosam yttre händelse. Vid avsaknad av dylik händelse ter sig euforin inadekvat och kan då vara

symtom på någon psykiatrisk eller somatisk störning, som tex (hypo)mani, missbruk, senil demens, MS i sent
skede eller pannlobsskador.

------------------------------------------------3. Psykiatrintroduktion--------------------------------------------Psykiatri (själsläkekonst, psykologisk medicin): Läran om psykiska störningar, deras orsaker, vård
och prevention.
Kunskapsdomäner: Det biomedicinska och det psykosociala kunskapsområdet måste integreras.
Vetenskapsteori – Psykiatri är:
 Naturvetenskap – positivism – förklara
 Humanvetenskap – hermeneutik – förstå
 Dubbel sjdssyn.
Livstidsrisk för psykisk sjd: Affektiv sjd (21%), impulskontroll (25%), missbruk (15%),
ångeststörning (29%), minst en sjd (47%).
Epidemiologi: 12-månprevalens för psykisk sjd är 20-30% varav hälften är affektiv sjd.
Ångestsyndrom: 1 av 5 män; 1 av 3 kvinnor insjuknar någon gång under sin livstid.
Depression: Livstidsrisken för att drabbas av en depression är för kvinnor 22-30%, män 14-20%.
7% av kvinnor mellan 38-54 år har en pågående depression varav 40% är melankoliska (värst på
morgonen, somatisk pålagring).
12-månprevalens för alkoholmissbruk: 16% (män), 6% (kvinnor, ökande siffra!).
Livstidsrisken för: Schizofreni 1%, bipolär sjd 2-4%, psykotisk depression 2% (män), 5% (kvinnor).
35.000 personer i Sve lider av schizofreni. 1/5-1/3 av allmänpraktikers pat lider av psykisk störning!
Psykiatrins särart: Stigmatiserande sjd, beh under tvång, helhetssyn och livshistorier,närheten till
humaniora, beteendevetenskaper.
Etiologi: Interaktion mellan endogenes och psykogenes.
Psykiatrisk beh:
 Psykoterapi: Psykodynamik, kognitiv, beteendeterapi, stödterapi (vanligast inom sjukvården),
familjeterapi, gruppterapi, kroppsinriktade terapiformer.
 Lm: Antipsykotika, antidepressiva, litium, lugnande, sömngivande, antiepileptika
(stämningsstabiliserande).
 Elektrokonvulsivbeh (ECT): Snabb effekt.
 Ljusbeh
Aktuella diagnossystem:
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)
 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)
Psykiatrisk diagnostik:
 Deskriptiv sjd-indelning: DSM-IV, ICD-10 – oberoende av sjdsmodeller.
 Kategorisk: DSM, ICD – Strukturerad intervju (PSE, SADS SCID, CIDI, DIS, PDE, MINI
mm). ”Onaturlig” gräns mellan sjuk-frisk. Bra för kommunikation, forskning, statistik.
 Dimensionell: Skattningsskalor (SCL-90, SF-36, CPRS, GHQ mm). Kontinuum sjuk-frisk.
Kliniska fördelar: Lätt följa förändringsprocesser. Praktiska nackdelar: Sjukpenning, bidrag,
lagstiftning om stöd, forskning. Skattningsskalor:
o Generella skalor: CGI (Clinical Global Impression), GAF (Global Assessment of
Functioning, DSM IV axel V), 0-100.
o Depressionsskalor: BDI (Beck Depression Inventory), PHQ-9 (Pat Health
Questionnaire), MADRS (Montgomery-Åsberg Scale), HDRS (Hamilton Depression
Rating Scale)
o Ångestskalor: BAI (Beck Anxiety Inventory)
o Kognitionsskalor: MMS (Mini-Mental Scale), CERAD (för Alzheimers sjd)
DSM-systemet: Arbetet startade på 1950-talet (DSM-I). Utgår från sjds yttringar istället för bakgrund.
1980 DSM-III, 1994 DSM- IV, 2000 DSM-IV-TR, 2013 DSM 5.

DSM-IV – 5 axlar:
 Axel I: Kliniska syndrom och V-koder
o Svårighetsgrad:
 Lindrig: Få symtom utöver de antal som krävs.
 Måttlig: Mittemellan lindrig och svår.
 Svår: Ett flertal symtom är uppfyllda, eller förmågan att fungera är markant
försämrad.
o Förlopp:
 I partiell remission: Ett fåtal symtom kvarstår.
 I fullständig remission: Inga symtom kvarstår.
 Tidigare diagnos
 Axel II: Personlighetsstörningar och mental retardation: Hur ser pats generella mönster och
upplevelser ut i jämförelse med vad som allmänt förväntas inom pats sociokulturella miljö?
Presenterar ett lidande.
 Axel III: Somatisk sjd
 Axel IV: Psykosociala påfrestningar
 Axel V: Psykosocial funktion (GAF)
Översikt: Sömnstörningar, ångestsyndrom, ätstörningar, somatoforma syndrom, dissociativa syndrom,
patomimier, sexuella störningar, personlighetsstörningar, impulskontrollstörningar, maladaptiva
stressreaktioner, V-koder, konfusioner/demenser, substansrelaterade störningar, schizofreni och andra
psykotiska syndrom, förstämningssyndrom (bipolära syndrom (bipolär I/bipolär II/cyklotymi/UNS),
depressiva syndrom (egentlig depression (enstaka/recidiverande)/dystymi/UNS).
Organiska syndrom: Delirium (konfusion), demens, minnesstörning (Korsakow),
personlighetsförändring.
Psykotisk: Man har i någon mening förlorat verklighetsförankringen. Sjdtillstånd där egenskapen att
vara psykotisk är ett framträdande symtom. Schizofreni, schizofreniforma syndrom, schizoaffaktivt
syndrom, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos, utvidgad psykos (folie-a-deux).
 Hallucination: Sinnesintryck som upplevs utan att ett sinnesorgan stimuleras.
 Vanföreställning: Felaktig personlig övertygelse om verkligheten som bestämt vidhålles.
Vanföreställningssyndrom: Erotomani, storhetsvansinne, svartsjukeparanoia, förföljelseparanoia,
sjukdomsparanoia.
Förstämningssyndrom: Präglas av en ihållande emotion (grundstämning) som färgar upplevelsen av
omvärlden.
Ångestsyndrom: Paniksyndrom, specifik fobi, social fobi, tvångssyndrom (OCD), posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD), akut stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD).
Somatoforma syndrom: Pat upplever somatiska symtom eller en somatisk sjd men något somatiskt
underlag kan INTE påvisas. Somatiseringssyndrom, konversionssyndrom, idiopatiskt smärtsyndrom,
hypokondri, dysmorfofobi. Flertalet somatiska symtom, debut <30åå. Inga symtom kan förklaras efter
adekvat medicinsk utredning.
 Dysmorfofobi: Fixering vid någon inbillad defekt i utseendet som orsakar lidande eller
försämrad funktion.
 Patomimi: Pat framkallar avsiktligt eller låtsas ha fysiska eller psykiska symtom. Motivet är
att anta en sjukroll. Yttre motiv saknas.
Dissociativa syndrom: Dissociativ amnesi, dissociativ fugue (trans), dissociativ identitetsstörning
(multipel personlighet), depersonalisationssyndrom.
Sexuella störningar: Sexuella funktionsstörningar, sexuella avvikelser, könsidentitetsstörningar.
Ätstörningar: Anorexia nervosa, bulimia nervosa.
Impulskontrollstörning: Intermittent explosivitet, kleptomani, pyromani, spelmani.
Personlighetsstörningar:
 Kluster A: ”Mad” – Udda och excentriska – lever ofta tillbakadraget.
 Kluster B: ”Bad” – Känslomässiga, färgstarka och dramatiska – hamnar lätt i konflikt med
omgivningen.



Kluster C: ”Sad”

Viktiga aspekter DSM-IV-TR: Specificerade kriterier, symtombeskrivande kriterier, multiaxialt,
kodning för svårighetsgrad.
Nyttan med ett enhetligt diagnossystem: Överblick/systematik, validitet/reliabilitet, underlättar
kommunikation/forskning/etiologi, stöd för beh-val, underlättar prognosbedömningar, underlättar
utvärdering och vårdplanering, användbart för alla yrkeskategorier inom psykiatrin.
---------------------------------------------------4. Anamnes/Status----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Anamnes och status, som vanligt men ändå inte… Anamnes är det som pat berättar och status är det
som läkaren observerar. Vår viktigaste informationskälla.
Anamnes – Syftet med samtalet:
 Skapa allians med pat
 Få underlag till diagnos/fortsatt utredningsriktning
 I vissa fall kan samtalet också vara terapeutiskt
Exempel på svårigheter:
 Bristande struktur (pat och läkare)
 Pats behov och läkarens behov
 Kategoriskt indelat diagnossystem
Viktigt att avsätta tid. Lugn omgivning. Om möjligt undvik att bli störd. Skapa möjlighet för både pat
och läkare att kunna fokusera. Tidsram?
Pats del (öppna frågor, låt pat talat fritt)  läkarens del (slutna frågor, fråga det som behövs) 
gemensam del. Skillnader på akutbesök, åb och planerat utredningsbesök.
Förslag på struktur i anamnestagandet:
 Kartlägg förloppet: Attackvis påkommande? Episodiskt? Kroniskt fluktuerande?
Progredierande?
 Bestäm debutålder: Före, under eller efter tonåren? Debut sent i livet?
 Symtombild under typiska episoder: Utlösande faktor? Duration? Vilka symtom förelåg?
Allvarliga konsekvenser?
 Kartlägg ärftlighet: Missbruk? Neuropsykiatri? Övriga psykiatriska tillstånd? Suicid?
 Tidigare behandlingsrespons: Vilka beh har provats? Följsamhet? Effekter? Biverkningar?
 Komplicerande faktorer: Missbruk? Somatisk sjd? Social belastning?
Status: Psykiskt status innebär att man observerar uttryck för en pats hjärnfunktioner.
Hjärnfunktionerna kan översiktligt indelas i fyra områden:
 Motorik (rörelseförmåga)
 Kognition (tänkande)
 Emotion (känslor)
 Perception (sinnesförnimmelser)
Finns många olika sätt att organisera info. Viktigt att det relevanta är med och att det inte blir för långt.
 Yttre kännetecken, beteende: Uppseendeväckande klädsel? Grad av hygien? Udda
beteende? ”Välvårdad”
 Kognitivt status: Vakenhet. Orientering. Uppmärksamhet. Minne. (Substanspåverkad?).
”Orienterad x4. Opåverkad. Ej medvetandesänkt.”
 Kontaktförmåga: Distanserad, avvisande, fientlig, onåbar, växlande, adekvat, bristfällig,
dålig? ”God formell och emotionell kontakt.”
 Stämningsläge: Förhöjt? Sänkt? Irritabelt? Avledbart? ”Neutralt stämningsläge”
 Psykomotorik: Hämmad, motoriskt orolig. Tal. ”Normal psykomotorik”
 Perception: Illusioner? Distorsioner? Hallucinationer? ”Inget hallucinatoriskt beteende”
 Tankarnas form/förlopp – hur man tänker – hastighet, mängd och hur de sätts samman:
Omständligt? Tankeflykt? Tankestopp?






Tankarnas innehåll – vad man tänker: Vanföreställningar? Depressivt?
Grandiost? ”Normalt tankeförlopp och normalt tankeinnehåll” ”Inga psykostecken”
Suicidalitet: Livsleda? Hopplöshet? Dödstankar? Dödsönskan? Suicidtankar? Suicidplaner?
Suicidriskbedömning beskrivs under egen punkt i journalen och ska alltid genomföras vid
strukturerade bedömningssamtal. (Sammanvägning av anamnes (inkl diagnos och beh), status
och riskfaktorer till bedömningen låg, måttlig eller hög). ”Förnekar aktuella suicidtankar och
suicidavsikt.”
Sjdinsikt: God? Bristfällig? Partiell? Saknas helt? Inställning till vård: Positiv/negativ?
Förekomst av ambivalens? ”God sjdsinsikt. Positiv till vård”

Kliniska data:
Anamnes: Här presenteras pat. Skriv som en journal. Kön och ålder ska framgå först. Använd
följande rubriker: hereditet, socialt (familjesituation, arbete, utbildning), missbruk (precisera
nuvarande/tidigare), relevanta somatiska sjd (nuv/tid), medicinlista.
Psykiatrisk sjukhistoria: Under rubriken ”tidigare psykiskt” beskrivs debut av psykiska besvär,
kontakter med vården (tid/pågående), nuv/tid behandling med psykoterapi/ farmakoterapi, viktiga
utredningar som genomförts och vad de visat. Beskriv ”psykstatus vid inläggningstillfället”. Kopiera
psykstatus från journalen om du inte var närvarande. Om pat bedöms lida av Axel-II-störning alt
neuropsykiatrisk störning beskrivs något om uppväxtförhållanden och eventuell utredning som ger
stöd för denna diagnos. Under ”aktuellt psykiskt” sammanfattas aktuella sjdsbilden, de biomedicinska
fynden och annat av klinisk relevans för det aktuella tillståndet.
Status presens: Beskriv psykstatus för din pat samt eventuella somatiska symtom som du själv
observerat vid ett specifikt undersökningstillfälle.
Bedömning: Diagnos och relevanta alternativa diagnoser. Ange relevanta diffdiagnostiska alternativ
och vad som talar för respektive emot dessa. Beakta även komorbiditet.
Etiologi och patogenes: Ange en etablerad sjdsmodell för den sjd pat bedöms ha och kommentera den
i förhållande till pats individuella situation.
Bemötande och behandling: Redogör för en handläggning som du finner adekvat med hänsyn till
tillståndets natur, pats och sjukvårdens resurser:
Bemötande, omvårdnadsnivå, juridiska aspekter
Pats yttre: Vårdat/ovårdat, personlig hygien, klädsel, uppträdande, smink, annat igenkänningstecken
(t.ex. piercing) Åldersadekvat utseende? Anmärkningsvärd lukt?
Somatiska observationer: Tecken på yttre trauma, abstinenssymtom, stickmärken, pupillstorlek,
tremor, hyperventilation, svettningar, förändrad hudfärg, nariga händer (t.ex. vid tvättvång), foetor ex
ore (= dålig andedräkt)
Vakenhetsgrad: Helt vaken, slö, somnolent, medvetslös, stupor, koma
Klarhet: Lucid, störd uppfattning, rådvill, gravt förvirrad (konfusorisk), desorganiserad
Orienteringsgrad: Tid, rum, person, situation
Kontaktförmåga: Formell kontakt (hur väl pat samverkar till optimal informationsöverföring):
Informativ, följer instruktioner (t.ex. vid somatisk undersökning), avskärmad, självförsjunken, apatisk,
trotsig, fluktuerande
Emotionell kontakt (ömsesidigt känslomässigt gensvar): Tillgänglig, meddelsam, distanserad,
reserverad, avvisande, misstänksam, rädd, aggressiv, gränslös, invaderande, utmanande, förförisk,
fluktuerande
Ögonkontakt
Attityd:
 Mot undersökaren: Reserverad, misstänksam, förtroendefull, distanslös, vädjande
 Till symtomen: Demonstrativ, aggraverande, bagatelliserande, dissimulerande
Psykomotorik:
 Motorik: Slapp, förlångsammad, hämmad, spänd, orolig, rastlös, överaktiv, plockig.
Ofrivilliga rörelser? Fastnar i ofullbordade rörelser? Stereotypier?
 Mimik: Utslätad, sparsam, livlig



Tal: Flödande, ordrikt, omständligt, upprepande, innehållsfattigt, fåordig, enstaviga svar, lång
latens, mutism, snabbt eller långsamt tempo, röstläge, dysartri, afasi
Affekter: Nyanserade, labila, breda, intensiva. Flacka, kyliga. Ängslig, orolig, irritabel, aggressiv,
behärskad, sluten. Skratt/gråt, växlingar, inkontinens (blödig, lättretlig, explosiv). Inkongruens mellan
känsla och tanke. Situationsadekvata?
Kognitiva funktioner:
 Minne: Lång/korttidsminne, konfabulation
 Uppmärksamhet och koncentration: Svårt att hålla den röda tråden, lättdistraherad, svår att
avleda, försjunken i sig själv
 Impulsivitet: Att behärska sina impulser, vänta på sin tur
 Omdöme: Att korrekt bedöma följden av sina handlingar
 Allmän begåvning: Påfallande hög/svag
Grundstämning: Sänkt (dysforisk), neutral, förhöjd, euforisk, exalterad, expansiv, irritabel,
fluktuerande, blandad. Avledbar?
Tankeförlopp:
 Produktion: Långsamt, hämmat, snabbt, tanketrängsel. Plötsliga avbrott (tankespärr,
tankestopp)
 Kontinuitet: Tankeflykt, splittring, uppluckrade associationer, osammanhängande.
Omständlighet, perseveration, förbisvar
 Abstrakt tänkande: Resonemang, logiska slutsatser
Tankeinnehåll: Torftigt, begränsad, överflödande. Vanföreställningar (stämningskongruenta?
bisarra?), hänsyftningsidéer, tankeöverföring, tankeläsning, tankepåsättning. Övervärdiga idéer.
Rädsla, tvångstankar, hypokondri. Katastrof, mindrevärdighet, oförmåga, skuld, hopplöshet,
meningslöshet, ringhetsidéer.
Perception: Illusioner, hallucinationer (innehåll, sinnesmodalitet), depersonalisation, derealisation
Suicidalitet – Självmordsstegen: Dödstankar  dödsönskan  självmordstankar 
självmordsplaner  akut suicidalitet  självmordsförsök.
Självmordsförsök: När? Metod? Förlopp? Avsikt?
Beakta riskfaktorer: Undanröj verktyg för självmord! Ingjut hopp!
Farlighet: Aggressivt uppträdande, aggressiv eller ångestfylld uppladdning kring någon/något.
Uttryckt hot? Tillvägagångssätt?
Sjdsinsikt: God, partiell, växlande, obefintlig.
-----------------------------------------------------------------------------------StG----------------------------------------------------------------------------------

Anamnes och status kan inte bekräftas med något prov. Var noggrann och detaljerad, uppmärksam och
uppfinningsrik. Vi är oftast fast i egna föreställningar och tror att pat är som vi. Nöj dig inte med
antaganden – kolla upp!
Beakta säkerhet: Fri utgång för dig och pat. Beakta avstånd. Undvik att pat känner sig trängd. Var ej
provokativ – uppmärksam på egen irritation eller rädsla. Ha alltid personal med vid tveksamhet.
Anamnes – flera källor: Anhöriga, vårdgrannar (kontaktpersoner, psykoterapeut, husläk, somatik,ev
socialtjänst (obs! sekretess), polis, journalen, PAT.
Viktiga aspekter: God kontakt (A och O för en god undersökning), fånga pat som person, bör ha
terapeutisk/pedagogisk effekt.
God kontakt: Vad pat har med sig påverkar. Försök skapa lugn och trygghet – visa respekt och
ödmjukhet. Låt pat känna att du är intresserad. Var uppmärksam på dina känslor – använd dem för att
förstå pat bättre, tänk efter vad som gagnar pat bäst.
Arbeta patcentrerat: Inled öppet – pats del (3F:n). ”Vad gör att du kommer hit just nu?”, ”Vad kan
vi göra för dig?”. LÅT PAT TALA.
Läkarens del: Riktade frågor: Följ upp, fråga när du inte förstår. Ge styrning. Hjälp pat att förstå vad
du behöver veta – förklara. Psykotiska pat kan behöva mer struktur. Sammanfatta under gång.

Aktuellt tillstånd:
 Vilka symtom pat besväras av? Ta inte pats beteckning för given – be pat beskriva och skaffa
dig en egen uppfattning.
 När de olika besvären började?
 Varför nu?
Suicidalitet och livsleda efterfrågas bäst i relation till aktuella besvär.
Tidigare psykiatrisk anamnes och säkerhet: När? Vad? Någonsin helt bra? Vård/beh?
Säkerhet: Tidigare våldsamhet – tankar. Tidigare självskada eller självmordsförsök – tankar. Om ej
framkommit redan – aktuella tankar/handlingar av vålds- eller suicidkaraktär.
Genomgång av områden – nu och tidigare: Sinnesstämning, psykos, ångest, tvång, trauma,
somatisk ängslan, ätstörningar, sömn, droger, alkohol, läkemedel, personlighet.
Somatisk och social anamnes, hereditet: Kroniska sjd, allergier, psykiatrisk sjd i famijlen, funktion
under barndom, ungdomstid, ev förlossningskompl, skol-kamratproblem, förmåga att hålla relationer
och arbete, aktuella nära relationer, barn – vem tar hand om dem?
Att vara pedagogisk i läkarens del: Anknyt frågor till pats berättelse/svar. Varför ställer jag vissa
frågor? Gör klart för dig själv, så kan du också förklara för pat.
Psykiskt status: Beskriver pats framtoning, tecken, symtom såsom de föreligger vid
undersökningstillfället. Observation och undersökning.
Påfallande drag, orientering och klarhet, kontakt (formell och emotionell), beteende (motorik och tal),
stämningsläge, grundstämning (”klimat”), affekter (”väder och vind”), tankeförlopp, tankeinnehåll
(vanföreställningar), perceptioner (hallucinationer), sjdinsikt, suicidalitet.
Avslut – gemensam del:
 Förslag på diagnos.
 Förslag till beh/vidare utredning.
 Överenskommelse.
Förhandlas med pat. Kräver pedagogisk förmåga och ödmjukhet – även i händelse av tvångsvård.
Kom ihåg! Skilj på status och anamnes. Skilj på status/anamnesfynd och din egen bedömning. Skilj
på din bedömning och de åtgärder som blir resultatet av denna och din förhandling med pat.
Stress och sårbarhet: Psykologisk, social, existentiell och biologisk.
Pats situation när besvären började: Utlösande livshändelser? Somatisk sjd/skada eller intox? Lm?
Hereditet. Personlighet.
Socialt nätverk: Levnadssätt, försörjning, arbete/studier, vänner, släkt. Bakgrund, uppväxt, viktiga
händelser.
Konsekvenser: Funktionsnedsättning? Inskränkningar i livssituationen? Relationskonflikter? Problem
på arbetsplatsen? Svårighet att försörja sig? Egna åtgärder, sökt vård? Tidigare vårderfarenheter och
behförsök.
Allvarlighetsbedömning – risk: Lidande – funktionsnedsättning. Farlig för själv? Suicidalt beteende,
missbruk, destruktivitet. Farlig för andra? Aggressivitet, bristade omsorg om barn, tung belastning på
anhöriga.
Liten guide för diagnostiska preliminärhypotseser:
 Grundstämningsförskjutningar: Affektiva tillstånd.
 Bruten/bristfällig verklighetsanknytning: Psykos.
 Skovvisa insjuknanden: Bipolaritet, schizofreni.
 Störd impulskontroll: Personlighetsstörning, ångest, maniforma tillstånd, psykos,
drogpåverkan.
 Konfusion: Demens, delirium tremens, medicinpåverkan, trauma, inf.
Att inleda intervjun och skapa kontakt:

Patientcentrerad metod: Rekommenderas som grund.
Pats del: Låt pat tala fritt utifrån en öppen fråga. Fånga upp förväntningar, farhågor och förhoppingar
och om de inte kommer automatiskt, efterfråga dem.
Antropologisk metod:
 1. Vad tror du orsakade dina problem?
 2. Varför tror du det började just då?
 3. Vad tror du att ditt tillstånd gör med dig?
 4. Hur fungerar det?
 5. Hur allvarligt är ditt tillstånd?
 6. Kommer det att vara kortvarigt eller långvarigt?
 7. Vilken typ av behandling förväntar du dig?
 8. Vilka är de viktigaste effekterna du hoppas på från behandlingen?
 9. Vilka är de huvudsakliga problemen som tillståndet har orsakat för dig?
 10. Vad är du mest rädd för att tillståndet ska innebära?
Ger mkt viktig info för att förstå pat och kan bidra till en god kontakt. Hoppar dock över pats del och
gör den till läkarens, och kan därför vara meningsfull för patter som har svårt att själva skapa struktur.
Kan förstås följa på en betydligt öppnare inledning och snarare komplettera pats del för de pat som
kan ge en egen sammanhållen inledning.
Kortvariant: 1. Var bor du? 2. Vem bor du med? 3. Vad gör du på dagarna? 4. Hur försörjer du dig?
Kort beskrivning av pats yttre/somatiska observationer: ”Vårdad/särpräglad klädsel”. Tecken på
yttre trauma (rivmärken på halsen, skärsår på handlederna), abstinenssymtom (tremor, svettning),
missbrukstecken (stickmärken, miotiska pupiller), annat (foetor ex ore, ikterisk, gula sklerae,
kakektisk).
Vakenhetsgrad/medvetandegrad: Helt vaken, slö, sömning, i dvala men väckbar, medvetandesänkt
men reagerar på smärtstimuli, medvetslös.
Orienteringsgrad, vb intellektuella funktioner: ”Helt orienterad (tid, rum och person); orienterad
till tid och rum, men ej till person; när- och fjärrminne ua.” Konfabulationer? (tecken på avsaknad av
närminne, ses vid Wernicke-Korsakoffs syndrom). Närminne testas med 5-saksprov. Vid misstanke
om demens utförs MMT.
Kontaktförmåga, formell och emotionell: ”God formell och emotionell kontakt; god formell men
bristfällig emotionell kontakt; reserverad/avvisande i kontakten, självförsjunken, ej kontaktbar pga…”
 Formell kontakt gäller grovt att tala begripligt och upprätthålla samtalet.
 Emotionell kontakt gäller känslomässig tillgänglighet/närvaro, följsamhet.
Grundstämning/affekter: Förhöjd/neutral/sänkt. ”Neutral till lätt sänkt grundstämning.” Euforisk,
expansiv, irritabel. Oro, irritation, aggressivitet, gråter/skrattar, affektlabil.
 Typiska schizofrena tecken: Inadekvata affekter, avtrubbade/flacka affekter (ett ”negativt”
symtom).
 Typiska maniska tecken: Förhöjd grundstämning. Expansiv, irritabel, euforisk.
Motorik, mimik och talets motorik och fonetik: Anges vid avvikelse, annars ”psykomotorik ua”.
 Motorik: Motorisk orolig, rastlös, ofrivilliga rörelser, hämmad motorik.
 Mimik: Sparsam/livlig mimik.
 Tal: Flödande/ordrikt tal, talträngd, enstaviga svar, stackatotal, lång svarslatens, mutism, talar
med hög röst, entonigt.
 Typiska depressiva tecken: Sparsam mimik, lång svarslatens (tecken på psykomotorisk
hämning).
 Typiska maniska tecken: Flödande/ordrikt tal, talträngd, talar med hög röst.
 Typiska schizofrena tecken: Mutism, stackatotal, mumlar för sig själv.
Tankeförlopp: Koncentrationssvårigheter, ambivalens, tankehämning, förvirring (bör beskrivas),
ordsallad (uppkommer vid splittring), perservation (svårt att avbryta en tankegång).
 Typiska maniska tecken: Tankeflykt, ytliga associationer.



Typiska schizofrena tecken: Depersonalisation, derealisation, tankedetraktion, tanketrängsel,
tankestopp, ordsallad, ytliga associationer, neologismer, förbisvar, perservation.
Tankeinnehåll: Tvångstankar, vanföreställningar (kan vara primära eller sekundära, och bisarra eller
icke-bisarra), övervärdiga idéer (grandiositet eller megalomani), depersonalisation, derealisation,
depressivt tankeinnehåll.
 Typiska maniska tecken: Grandiositet, megalomani.
 Typiska schizofrena tecken: Tankeutsändning, tankepåsättning, tankeöverföring, tankestyrning,
tankepåverkan, tanke- och handlingspåverkan. (Detta är pats tolkningar av sin jagstörning).
Perceptionsstörningar: Illusioner, hallucinationer (hörsel/röst, syn, lukt, somatiska).
Suicidal intention: Ev dödstankar, dödsönskan, suicidtankar, suicidplaner, suicidförsök.
Sjdinsikt/känsla och behmotivation.
------------------------------------------------------5. Hot och våld-------------------------------------------------Instinkter: Försvara sig, slåss, undvika fara, gömma sig, fly, hotfullhet. (För att undvika fysiskt våld).
Grundläggande bemötandet: Kroppsspråk. Röstnivån. Aktivt lyssnande. Närvarande. Visa intresse.
Konsten att sätta gränsen: Förklara vad som är ett oacceptabelt beteende. Förklara varför beteendet
är oacceptabelt. Ge alternativ. Hjälp pat att göra ett bra val. Ge pat tid att tänka. Genomför åtgärden.
”Tvångsåtgärder”: Avskiljning, tvångsinjektioner, bältesläggning.
Fysisk miljö: Inlåsning, okänd miljö, brist på privat utrymme, temperatur.
Larm: Personligt larm. Eget ansvar att testa regelbundet. Funktion ska testas 1x/mån.
Reaktiv aggression: Impuls, affektiv, psykosocialt betingad, exponering för negativa
omgivningsfaktorer. Utlösande: Substanspåverkan, rädsla (inbillat/reellt hot).
Proaktiv aggression: Planerad, intstrumentell, ”trait anger”, genetisk/biologisk,
dysfunktionell ”krets” mellan prefrontalcortex och limbiska systemet med prefrontal dysfunktion och
minskad responsivitet i amygdala. Utlösande: Vinstsyfte, maktbalans, hämnd.
Akutpsykiatrisk bedömning: BVC (Brösets våldschecklista): Inom 24h! Förvirrad? Irriterad?
Bullrig? Verbalt hotfull? Fysiskt hotfull? Attackerar föremål?
 =>2 poäng: >50% av allvarliga incidenter.
 <2 poäng: <5% av pat är våldsamma.
Akuthandläggning: Genes sekundärt! Avstånd, larma, blickkontakt, kroppsspråk, ta inga risker!
Situationer:
 Akutmottagning: Plötslig ankomst av utagerande pat (akut hot, okontrollerat). Dra nytta av
polisen! Ta din tid. Initial bedömning – sjukvårdsbehov? Åtgärd (tvångsvård, beh,
avhysning?).
 Avdelning: Inneliggande pat börjar kasta möbler (akut hot, kontrollerat). Säkra medpatienter,
avstånd, beh.
 Pågående samtal i samtalsrum: Pat börjar ”varva upp” (subakut hot). Undvik direkt
blickkontakt. Lugn, låg samtalston. Avstånd till pat. ”Stäng inte in dig”. Avbryt om
situationen känns osäker.
 Öppenvårdsmottagning: Pat hotar söka upp dig privat (latent hot). Säkra din fysiska miljö.
Kalla in personal. Polisanmälan.
Sammanfattning: Avstånd, lugn, köpa tid, åtgärda.
------------------------------------------------6. Psykiatrisk juridik----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS-----------------------------------------------------------------------------------

Lagkedjan – från förslag till lag: Regeringen lämnar direktiv och tillsätter en kommitté som lämnar
ett betänkande med ett lagförslag. Myndigheter/organisationer granskar och lämnar remissyttranden.
Regeringen sammanställer yttrandena och skriver en lagproposition. Lagrådet granskar viktigare
lagförslag. Riksdagens utskott granskar, bereder ärendet. Riksdagen antar lagen. Regeringen kungör
lagen i SFS. Myndigheter utfärdar tillämpningsföreskrifter. Domstolar dömer och praxis utvecklas.
Sveriges grundlagar: Regeringsformen (Svensk författningssamling, SFS, 1974:152).





Successionsordningen (SFS 1810:0926)
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469)

Regeringsformen:
 6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp
även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation,
husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig
försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt
meddelande.
 8 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Han är även i
övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna detta.
 12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i
den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag.
Viktiga lagar gällande sjukvårdens verksamhet:
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 Patdatalagen
 Offentlighets- och sekretesslag
 Patsäkerhetslag
Hälso- och sjukvårdens granskare
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Verksamhets-individtillsyn. Hantering av
patklagomål.
 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN): Prövar behörighetsfrågor avseende leg hälsosjukvårdspersonal efter anmälan av IVO.
 Patnämnden (PAN): Bemötandefrågor, stödperson.
Medicinsk juridik: Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).
Vårdintyg (VI). Socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Anmälan skjutvapen och flygcertifikat. Medicinska
körkortsfrågor. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
-------------------------------------------------------------Tvångsvård-----------------------------------------------------------

Frivilligvård: Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Tvångsvård:
 Inom psykiatrin:
o Lagen om psykiatrisk tvångsvård (4 § LPT)
o Lagen om rättspsykiatrisk vård (5 § LRV)
 Hos Socialtjänsten:
o Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
o Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Vårdintyg (VI)  Kvarhållningsbeslut  Inläggningsbeslut
Konvertering (11 § LPT): Ändring från HSL (frivilligvård) till LPT (tvångsvård) om:
1. Allvarlig psykisk störning.
2. Oundgängligt behov av psykiatrisk slutenvård.
3. Pat motsätter sig vård eller kan ej ta grundad ställning (pga tex psykos).
OCH
4. Pat kan till följd av sin psykiska störning befaras allvarligt skada sig själv eller ngn annan.
Tvångsåtgärder: En grundläggande princip är att alla beslut om tvångsåtgärder fattas av
chefsöverläkare (alt specialist med CHÖL-uppdrag).



Bältesläggning: Om omedelbar fara för att en pat allvarligt skadar sig själv eller ngn annan,
får pat kortvarigt spännas fast med bälte/liknande anordning. Vårdpersonal ska vara
närvarande under den tid pat hålls fastspänd.
 Beh: Behåtgärderna ska anpassas till vad som krävs för att uppnå syftet med tvångsvården.
Tvångsvården ska syfta till att sätta pat i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och
ta emot det stöd som han behöver.
 Rumshållning: En pat får hållas avskild från andra pat endast om det är nödvändigt pga att
pat genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra pat. Ett
beslut om avskiljande gäller högst 8h.
Viktigt! Varje person som vårdas enl LPT har laglig rätt till en stödperson. Denna person ska vara helt
fristående från sjukvården. Stödpersoner utses via patientnämnden.
Förlängning av LPT: CHÖL ansöker till förvaltningsdomstolen. VI ”gäller” 4v.
LPT i öppenvård: Efter föregående slutenvård enl LPT. Ansökan till förvaltningsrätten. Samordnad
vårdplan (sjukvård, socialtjänst, kommun).
--------------------------------------------------------Lagar och paragrafer----------------------------------------------------

1. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT):
Rev 000701: Möjlighet till tvångsåtgärder enl LPT innan intagningsbeslut. Permission till vårdtidens
slut avskaffas. Konvertering: Vårdintyg (tvåläkarprövning), men med samma krav på farlighet som
tidigare. Förvaltningsrättsanmälan ”senast dagen efter beslutet”. Dessutom 4-dagarsregel som tidigare.
Rev 080901: All tvångsvård inleds i sluten vård. Långa permissioner avskaffas. Öppen psykiatrisk
tvångsvård: Ansökan av chefsläk; beslut av förvaltningsrätten. Samordnad vårdplan inges. Möjlighet
till infoutbyte mellan sjukvård och socialtjänst.
 1 § HSL gäller, LPT kompletterar med frihetsberövande/annat tvång. Sluten/öppen psykiatrisk
tvångsvård.
 2 § Vård enl LPT syftar till att pat ska bli i stånd att medverka till frivillig vård.
o 2a § Tvångsåtgärder ”i rimlig proportion till syftet med åtgärden”.
o 2b § Individuellt anpassad information om den behandling som behövs måste ges.
Journalför: Info om terapin; pats inställning; eventuella alternativ
 3 § Förutsättningar för vård enl LPT: Allvarlig psykisk störning, som antingen kräver
o 1. psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller
o 2. särskilda villkor för psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård),
o och att pat motsätter sig vården, eller sannolikt inte kan medverka till frivillig vård.
Allvarlig psykisk störning: För att fastställa om en störning är allvarlig ska art och grad bedömas. Ex: Tillstånd
av psykotisk karaktär, demens till följd av hjärnskada/hög ålder, allvarliga depressioner med självmordstankar,
svårartade PS och karaktärsstörningar inkl invalidiserande neuroser, krisreaktioner av psykotisk art,
alkoholpsykoser, narkotikapsykoser, oundgängligt behov, risk för liv eller hälsa skaföreligga, behovet behöver ej
vara akut, alt lösningar med psykiatrisk öppenvård och/eller insatser av socialtjänsten ska ha övervägts.
Pats inställning till vården: Pat skall motsätta sig vården. Undantag: Pat kan ej avge ngn viljeyttring pga
avskärmning från yttervärlden, total avsaknad av sjdsinsikt, snabbt växlande besked i frågan, beteendet vid
tidigare vårdtillfällen gör det osannolikt att pat kan medverka till frivillig vård.





4 § Skälig anledning för us. Leg läkare i allmän tjänst eller med landstingsuppdrag kan besluta
att pat tas omhand för us. Efter särskild läkus kan vårdintyg utfärdas som visar att pat
sannolikt kan vårdas enl LPT.
5 § VI utfärdas i omedelbar anslutning till us-tillfället. Bestämmelser om jäv enligt
förvaltningslagen. Läk som utfärdat VI tillser att det kommer till intagande klinik.
6 § ”En pat får sedan VI utfärdats, efter beslut av läk, hållas kvar på vårdinrättningen tills
frågan om intagning har gjorts. Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas
som är nödvändigt för att hindra pat att lämna den del av vårdinrättningen där pat skall vistas,
för att upprätthålla ordningen/säkerheten på inrättningen. Om nödvändigt får pat
kroppsvisiteras”
o 6a § Kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning eller kortvarigt hållas
avskild från de andra patna. Får ges nödvändig beh om överhängande fara. Beslut
fattas av leg läk.

o

6b § Beslut om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård fattas skyndsamt och
senast 24h efter det att pat och VI kommit till kliniken. VI får ej vara äldre än 4d när
beslutet fattas. Beslut om intagning fattas av psykchefs-ÖL. Beslutsrätten kan uppdras
till erfaren läkare med specialistkompetens i psykiatri. Beslutet får inte fattas av den
som utfärdat vårdintyget, men läkarna kan arbeta på samma klinik.

Notera att alla fortfarande kan besluta att ett nödvärnsläge föreligger, före eller efter att VI utfärdats.



7 § CHÖL ska ansöka hos förvaltningsrätten om vård utöver 4v behövs, räknat från dagen för
intagningsbeslutet.

Offentlighets- och sekretesslag: Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas ut för nödvändig vård om den
enskilde: är under 18 år, beroendesjd, vårdas enl LPT/LRV, gravid/nödvändigt skydd.






8 § Om rätten bifaller ansökan om sluten/öppen psykiatrisk tvångsvård: Max 4 mån från dagen
för intagningsbeslutet.
9 § Efter ansökan kan rätten medge ytterligare 6-månperioder. Kravet att ”fortlöpande” pröva
om förutsättningar för tvångsvård kvarstår.
11 § Konvertering (från frivillig vård på psykiatrisk avd (HSL) till vård enl LPT). Om
förutsättningarna enl moment 1 och 2 är uppfyllda så får CHÖL besluta om sluten psykiatrisk
tvångsvård. ”Får ej fattas utan att ett VI har utfärdats av en annan läk än CHÖL.
12 § Efter konverteringsbeslut ska beslutet senast dagen efter beslutet underställas
förvaltningsrättens prövning. Avser CHÖL att tvångsvården bör fortsätta ska han senast inom
4d från dagen för beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård ansöka hos förvaltningsrätten om
medgivande till fortsatt vård.

Konvertering anses ske för ofta (17% av LPT-vårdtillfällena), och 39% prövas aldrig av länsrätt. Därför införs
tvåläkarprövning och obligatorisk förvaltningsrättsprövning av alla konverteringar (senast följande dag).
Ansökan om fortsatt LPT-vård kan inges i samma seans eller senast inom 4d.



















14 § LRV gäller den som är domstolsöverlämnad, eller anhållen, häktad eller intagen på
rättspsykiatrisk enhet, eller intagen/ska förpassas till kriminalvårdsanstalt och som uppfyller
kriterierna (snarlikt) i LPT 3 §. När vård enl LRV ska upphöra får CHÖL överföra pat till
tvångsvård enl LPT utan VI.
16 § Vårdplan.
17 § Beh under vårdtiden i samråd med pat. Samråd med närstående ska också ske, om det ej
är olämpligt. Behåtgärderna anpassas till vad som krävs för att uppnå syftet med tvångsvården
enl 2 §. Depotneuroleptika som 1:andsåtgärd i ett inledningsskede av tvångsvård framstår som
klart olämpligt.
18 § Kvarhållande, besöksförbud.
19 § Bältesläggning.
20 § Avskiljande: Beslut av CHÖL; rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen enl lagtexten.
o 20a § Utrustning omhändertas och återlämnas.
21 § Förbud mot innehav av alkohol, droger etc.
22 § Tillåtelse att kontrollera paket till pat för förbjudna artiklar, men ej skriftligt meddelande.
o 22a § Tillåtelse att övervaka försändelser från en pat. Åtgärder: öppna, läsa, kvarhålla.
o 22b § Beslut enligt 20a-22a §§ gäller max 2 mån men ska hävas så snart som möjligt.
Pat har rätt att överklaga till förvaltningsrätten (32 §).
23 § Tillåtelse vb till kroppsvisitering för söka efter förbjudna artiklar.
25 § Permissioner. Korta permissioner kvarstår. Hur långt är kort? ”Timmar eller dagar”,
”Helgpermission”. Behhem? Ja, för att förbereda övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård.
27-29 §§ Regler för upphörande av vård enl LPT ska övervägas fortlöpande. Beslut av CHÖL;
beslutsrätt kan i vissa fall delegeras till annan läk. Endast pat (god man) kan begära
utskrivning. Journalförs.
30-31 §§ Stödperson utses på pats begäran. Stödperson utses när CHÖL ansöker om förlängd
tvångsvård eller när pat överklagar intagningsbeslut/avslag på upphörande av tvångsvård.
Stödperson kan vara lekman med lämplig bakgrund/yrke eller ha genomgått speciell utb för
uppdraget. Stödperson utses av förtroendenämnd efter anmälan från CHÖL.
32-33 §§ Överklagande av CHÖL:s beslut i olika frågor till förvaltningsrätten sker skriftligt
och kan endast göras av pat själv. CHÖL kan inte överklaga domstolsbeslut enl LPT.








40 § Socialstyrelsen ska meddela föreskrifter för dispens för AT-läkare, läkare med utländsk
examen och beträffande CHÖL-uppgifter icke-specialister.
41 § Reglering av överflyttning till annan klinik under pågående LPT-vård. Observera att pat
med somatiskt sjukvårdsbehov kan tas in på somatisk klinik enl LPT. Den psykiatriska
CHÖL:en har då ansvar för den psykiatriska vården.
43 § CHÖL (delegat) kan för att fullgöra uppgifter enl LPT, utan hinder av sekretess, inhämta
uppgifter från sjukvården och socialtjänsten.
47 § Med stöd av Polislagen 11 § och LPT 47 § får polisen tillfälligt omhänderta en person
och föra honom till en sjukvårdsenhet för behandling där, om
o a) det föreligger skälig anledning att anta att person lider av allvarlig psykisk störning
o b) person som en följd av a) är farlig för annan eller sig själv, eller
o c) person som en följd av a) i övrigt behöver omedelbar hjälp
Den omhändertagne får kvarhållas av polisen kortast möjliga tid i väntan på
sjukvårdspersonalens insatser. Polisen har handräckningsskyldighet enligt LPT. Den som är
berättigad att utfärda VI kan begära hjälp för ”skydd och förfogande”. CHÖL kan begära hjälp
för att återföra avviken pat respektive pat som ej återvänder efter permission. Innefattar också
vb omhändertagande för us enl 4 §. Den som utfärdat vårdintyg kan begära hjälp med
transport till sjukhus. CHÖL på kliniken kan om han erhållit vårdintyget också begära
polishandräckning för transport.

Nödvärn (Brottsbalken 24 kap): Om en pat är aggressiv bör vakter tillkallas för skydd av personal
och andra pat. Vid risk för fara kan personal/vakter tillgripa nödvärn. Detta innebär att det är tillåtet att
sätta stopp för en farlig situation förutsatt att man inte tillgriper mer våld än nöden kräver.
Förutsättningen är att det handlar om ett påbörjat/överhängande brottsligt angrepp på person/egendom.
Det våld får alltså användas som är nödvändigt för att bemästra faran, även inkl bältesläggning i en
extrem situation.
Nödrätt: För att förhindra att någon skadar sig själv kan nödrätt vara tillämplig. Våld/annan handling
som annars skulle vara brottslig får tillgripas för att avvärja fara för liv, hälsa eller egendom. Man får
inte använda mer våld än nöden kräver. Faran behöver inte utgöras av en brottslig handling, som vid
nödvärn. Nödrätt är även tillämplig när sjukvårdspersonal försöker rädda livet på en pat som har
försökt begå självmord. Farmaka mot psykisk/somatisk sjuklighet kan inte ges med hänvisning till
nödrätt – med ett undantag: En pat i ett akut livshotande tillstånd ska beh enl vetenskap och beprövad
erfarenhet med behövliga behinsatser oberoende av om pat är föremål för frivillig vård, psykiatrisk
tvångsvård eller under förberedelse till vård enl LPT.
Vad alla ska komma ihåg:
 Alla leg läk är behöriga att utfärda VI. Man måste själv undersöka pat i anslutning till VI.
 VI ska innehålla beskrivning av sannolika skäl för allvarlig psykisk störning. Ett ofullständigt
ifyllt VI är inte giltigt.
 Tvångsåtgärder får beslutas enbart av läk med uppdrag från CHÖL. Undantag är åtgärder före
intagningsbeslut såsom kvarhållandebeslut (läk), avskiljning och bältesläggning (leg läk).
 Tvångsvård är ett starkt ingrepp i personlig integritet. Den syftar till att pat ska kunna vårdas
på frivillig basis.
2. Lag om Rättspsykiatrisk vård (LRV): Lagen gäller den som:
 Efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård.
 Är anhållen/häktad/intagen på enhet för rättpsykiatrisk us.
 Är intagen i/ska förpassas till kriminalvårdsanstalt.
 Är intagen i/ska förpassas till ett ssk ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård
enligt 31 kap 1a § Brottsbalken.
 Och som uppfyller kriterierna (snarlikt) i LPT 3 §.
Vårdintyg enligt 5 § LRV kan utfärdas om:
1. Allvarlig psykisk störning

2. Behov av psykiatrisk vård, som kan tillgodoses på en sjukvårdsinrättning
3. Pat motsätter sig vård eller kan ej ta grundad ställning
OCH
4. Pat är frihetsberövad
Misstänkt bov  Brottsanmälan  Ev frihetsberövande  Åtal  Psykiatrisk bed  Dom

Domstolen kan vid misstanke om psykisk sjukdom inhämta läkarintyg.
§7-us: ”Liten sinnesundersökning”. Ett första ”filter”. Rek rättspsykiatrisk us eller ej? Specialist i
rättspsykiatri ELLER specialist i psykiatri med §7-uppdrag. 1h långt samtal. Frågeställningar:
 Finns misstanke om allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen?
 Finns misstanke om APS vid us?
 Finns anledning att rekommendera rättspsykiatrisk undersökning (RPU)?
RPU: ”Stor sinnesundersökning”. Rek rättspsykiatrisk vård eller ej? Specialist i rättspsykiatri.
Klienten intagen på en utredningsenhet. Teambedömning, ca 4v: Rättspsykiater, psykolog, forensisk
socialutredare, omvårdnadspersonal. Frågeställningar:
 Förelåg APS vid gärningen?
 Föreligger APS vid us?
 Finns skäl att överlämna personen till rättspsykiatrisk vård?
 Finns risk för återfall i allvarlig brottslighet?
Särskild utskrivningsprövning (SUP): Vid risk för återfall i allvarlig brottslighet. Domstol fattar
beslut om utskrivning och permission.
Medicinsk-psykiatrisk utredning + Psykologutredning + Socialutredning + Omvårdnadsutredning  Huvudutlåtande

Huvudutlåtandet sammanställs av ansvarig rättspsykiater, som bär ansvaret för dess innehåll.
Ansvarig rättspsykiater skall på förfrågan kunna försvara sitt utlåtande i domstol.
3. Intyg: Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom HSL 3 kap.
 Intyg om någons vård, på begäran av den som vårdats.
 Intyg om orsaken till någons intagning på sjukhus och om tiden för intagningen och
utskrivningen, på begäran av den som varit intagen.
 Us och utlåtanden, på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet eller
polismyndighet och i vissa fall polisman utförs och avges enl 2 kap 3§ förordningen om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Verksamhetschefen ska svara för:
 Intyg inte utfärdas utan att den som intyget gäller, intygspersonen, informerats om de us,
uppgifter och upplysningar som behövs för att kunna avge intyget.
 Intyget utfärdas med respekt för intygspersonens självbestämmande, integritet och värdighet.
 Intyg som utfärdas oberoende av intygspersonens samtycke avges med stöd av lag.
Utformningen:
 Utformas på ett sådant sätt att intygspersonen och mottagaren av intyget kan förstå
förhållandena och värdera innebörden av uttalandena.
 Vara fullständigt entydigt.
 Skrivas med en läslig text och på ett begripligt språk.
 Innehålla uppgifter om: Ändamålet med intyget, intygspersonens namn, personnummer och
adress, hur identiteten styrkts, intygsutfärdarens namn, kompetens och tjänsteställning eller
befattning och intygsutfärdarens tjänsteställe, adress och telefonnummer.
Allmänna intyg: Läkintyg i ärenden om anordnande av godmanskap och förvaltarskap. Läkintyg i
ärenden om fullmaktsanställning. Vårdintyg. Rättsintyg. Rättspsykiatriska utlåtanden.
3.1. Vårdintyg (VI): Vårdintyg kan endast utfärdas av leg läkare (dvs ej AT-läkare eller underläkare).
Kriterier:
1. Allvarlig psykisk störning
2. Oundgängligt behov av psykiatrisk slutenvård

3. Pat motsätter sig vård eller kan ej ta grundad ställning
Allvarlig psykisk störning (APS): Juridiskt begrepp! Inte specifika diagnoser. Tar hänsyn till såväl
art som grad av sjd. Psykotiska tillstånd, svåra depressioner med allvarligt självmordsbeteende,
PS/neuropsykiatriska störningar med återkommande impulsgenombrott av psykotisk karaktär och/eller
stark tvångsmässighet, svår demens, svår utvecklingsstörning, grava hjärnskador.
 4§ LPT: “Vanligt” vårdintyg.
 11§ LPT: Konvertering, dvs överföring från vård enl HSL (frivillig vård) på psykiatrisk klinik
till vård enligt LPT (tvångsvård).
 5§ LRV: Vårdintyg enl lagen om rättspsykiatrisk vård.
Klockslag behöver ej anges under ”vårdintyg utfärdat den”. Identitet kan styrkas genom beskrivning
av personens utseende utifall legitimation/pass ej existerar.
Anamnes:
 Bakgrund: Ange relevanta uppgifter för bed av vårdbehovet, t.ex. tidigare ohälsa och vård
samt sociala förhållanden.
 Nuvarande tillstånd: Redogör för den psykiska störningen, dess utv och huvudsymtom enl
den undersöktes och/eller andra personers beskrivning (om andra personer lämnat uppgifter,
anges detta). Ange de förhållanden som nödvändiggör intagning på en sjukvårdsinrättning för
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård.
Status:
 Somatiskt: Redovisa resultatet av somatisk us. Ofta endast BT, puls samt ev u-intox.
 Psykiskt: Ange vid us iakttagna avvikelser som är av betydelse för bed av vårdbehov och
diagnos, t.ex. vakenhetsgrad, orientering, uppträdande, tal, sinnesstämning, minne, förvirring,
tankeförlopp, tankestörningar, hallucinationer, vanföreställningar, självmordstankar och/eller
självmordsplaner. Ange även den undersöktes insikt om behov av vård och stöd.
Sammanfattning:
 1. Den undersökte lider av allvarlig psykisk störning pga…
 2a. Den undersökte är i oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård och går
inte att behandla i öppenvård pga…
 [Endast vid 5 § LRV] 2b. Den undersökte är i behov av rättspsykiatrisk vård och går ej att
behandla där denne nu är frihetsberövad (häkte, särskilt ungdomshem eller
kriminalvårdsanstalt) pga…
 3. Den undersökte har följande inställning till erbjuden vård…
 [Endast vid 11 § LPT] 4. Den undersökte kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller
någon annan pga…
Omhändertagande:
 47 § LPT eller 27 § LRV
 CHÖL eller Läkare med delegation enl 39 § LPT (ÖL inom psykiatri)
 Föra pat till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats.
4. Socialtjänstlag: 14 kap. Anmälan om missförhållanden:
 1§ Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör
barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso-sjukvården och socialtjänsten är
skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även
dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem
som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
skydd.
11 kap. Handläggning av ärenden:
 1§ Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på
annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd av nämnden.



2§ Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd/stöd får
nämnden, för bed av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter
som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte ngn onödigt utsätts för skada/olägenhet. Den
ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.
Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom 4 mån. Finns det
särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen en viss tid. Den som berörs
av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds.

5. Vapenlagen: Läkares anmälningsplikt 6 kap. 6 §: Läk som bedömer att en pat av medicinska
skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till polismyndigheten i den ort där
pat är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för
läkaren att pat inte har tillstånd för skjutvapen. Liknande gäller även vid flygcertifikat.
6. Körkort:
14 kap. Psykiska sjd och störningar:
 1 § Varje psykisk sjd/störning som yttrar sig i avvikande beteende, förändrad impulskontroll,
uttalade brister i fråga om omdöme/anpassningsförmåga bedöms ur trafiksäkerhetssynpunkt.
 3 § Vid schizofrena/psykotiska syndrom ska följande förhållanden ssk uppmärksammas:
vanföreställningar, hallucinationer, vredesutbrott, desorganiserat beteende, samt kvarstående
defekttillstånd efter aktiv sjdfas. Innehav bör inte medges förrän tidigast 1 år efter senaste
aktiva sjdfas.
 4 § Vid affektiva syndrom ska manisk/hypoman episod samt den ökande risken för recidiv
efter upprepade sjdepisoder ssk beaktas. Innehav bör inte medges förrän tidigast 1 år efter
senaste återfall i sjd. Vid återfall endast i depressiv episod kan kortare obstid godtas. Antalet
återfall samt längden av intervallen mellan dessa bör redovisas.
 5 § Vid PS ska paranoid, schizotyp, antisocial, borderline och narcissistisk PS ssk
uppmärksammas.
15 kap. ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd samt psykisk utvstörning:
 2 § Allvarlig psykisk utvstörning utgör hinder för innehav.
 3 § Vid ADHD, DAMP, autismspektrumtillstånd (Aspergers), Tourettes syndrom, och vid
annan psykisk utvstörning än sådan som anges i 2 § ska symtomen prövas från
trafiksäkerhetssynpunkt. Om dessa bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk föreligger hinder
för innehav.
 4 § Vid bed enl detta kapitel ska störningar av impulskontroll, koncentrationsförmåga,
uppmärksamhet och omdöme samt tvångsmässig fixering beaktas.
7. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM): Missbruk. Behov av vård. Vård kan ej ges på
frivillig väg. Utsätter sin psykiska och fysiska hälsa för allvarlig fara. På väg att förstöra sitt liv eller
befaras komma att allvarligt skada sig själv eller annan. Socialnämnd utreder. Förvaltningsrätt fattar
beslut. Vemsomhelst kan göra en anmälan till socialtjänsten när en person misstänks vara i behov av
tvångsvård pga missbruk!
 3 § Tvångsvården ska syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han
kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt beh och ta emot stöd för att komma
ifrån sitt missbruk.
 4 § Tvångsvård skall beslutas om,
o 1. ngn till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
o 2. vårdbehovet ej kan tillgodoses enl socialtjänstlagen eller på ngt annat sätt, och
o 3. han till följd av missbruket
 a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
 5 § Förvaltningsrätten beslutar om beredande av tvångsvård.





6 § Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare är
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas
vara i behov av vård enl denna lag. För myndigheter inom hälso- och sjukvården anges i stället
att läk ska göra anmälan till socialnämnden om läk ej bedömer att missbrukaren kan beredas
tillfredsställande vård genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården.
Stadgar också att läk ska anmäla till socialnämnden, om läk i sin verksamhet finner att ngn är i
behov av omedelbart omhändertagande enl LVM.
15 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, ska beslutet utan
dröjesmål och senast dagen efter beslutet underställas förvaltningsrätten.

8. LVU (lag med särskilda bestämmelse om vård av unga): Problematisk miljö. Problematiskt
beteende. Beslut enl LVU fråntar ej föräldrarna vårdnaden, men innebär vissa tillfälliga
inskränkningar i vårdnaden.
-----------------------------------------------------------------------------------KS----------------------------------------------------------------------------------Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT): Skyddslagstiftning för individens bästa, samhällsskyddet sekundärt. Ökad rättssäkerhet –
Förvaltningsrätt prövar.
3 § Rekvisit för tvångsvård: Tvångsvård får ges endast om pat lider av en allvarlig psykisk störning (PS-störningar med impulsgenombrott
av psykoskaraktär. Alkohol- drogpsykoser inkl svåra abstinenstillstånd) och pga sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i
övrigt:

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård) eller

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).
En förutsättning för vård enl denna lag är att pat motsätter sig sådan vård, eller det till följd av pats psykiska tillstånd finns grundad anledning
att anta att vården inte kan ges med hans samtycke. Tvångsvård får ej ges om pats psykiska störning utgör enbart en utvecklingsstörning. Vid
bed av vårdbehovet ska det även beaktas, om pat till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller
psykiska hälsa.
4 § Intagning för tvångsvård: Ett beslut om intagning på en sjukvårdsrättning för tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (VI) har
utfärdats, av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda.
VI ska grundas på en särskild läkarus. Us för VI får företas endast om det finns skälig anledning till det. Us utförs av leg läk.
Om us ej kan utföras med pats samtycke, får pat tas om hand för us. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en läk i allmän
tjänst eller av en läk som enl avtal med landstinget har till uppgift att utföra us för VI.
2a § Proportionalitetsprincipen: Tvångsåtgärder vid vård enl denna lag får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med
åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, ska de användas. Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga
hänsyn till pat.
47 § Polishandräckning: Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för annans
personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får polismyndigheten tillfälligt omhänderta honom i väntan på att
hälso- och sjukvårdspersonal kan ge honomsådan hjälp. Den omhändertagne får föras till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och beh.
Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av:

1. en läkare som avses i 4 § för att han ska kunna genomföra en us för VI,

2. en läkare som avses i 4 § eller av CHÖL för att föra pat till en sjukvårdsinrättning sedan VI har utfärdats,

3. CHÖL för att återföra en pat som har lämnat vårdinrättningen utan tillstånd,

4. CHÖL för att återföra en pat till vårdinrättningen, om denne inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför
inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats,
5. CHÖL för att återföra en pat till vårdinrättningen, om denne inte har återvänt dit sedan beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård

har fattats.
6 § Kvarhållandebeslut: En pat får, sedan VI har utfärdats, efter beslut av läk hållas kvar på vårdinrättningen tills frågan om intagning har
avgjorts. Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att hindra pat att lämna den del av
vårdinrättningen där pat ska vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården. Om nödvändigt
får pat, sedan beslut om att hålla kvar denne har fattats, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att denne inte bär på sig
egendom som anges i 21 §.
6a § Tvångsåtgärder före intagningsbeslutet: I sådana fall som anges i 19 § eller 20 § får en pat som hålls kvar enl 6 § kortvarigt spännas
fast med bälte eller liknande anordning eller kortvarigt hållas avskild från de andra pat. En pat som hålls kvar enl 6 § får, om det finns en
överhängande fara för pats liv eller hälsa, ges nödvändig beh. Beslut enl denna paragraf fattas av leg läk.
6b § Intagningsbeslut: Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras skyndsamt efter us av pat, senast 24h efter dennes
ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får ej grundas på ett VI som är äldre än 4d. Beslut i fråga om intagning fattas av CHÖL
vid en enhet för psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av läk som har utfärdat VI.
11 § Konvertering: Om en pat är intagen på en sjukvårdsinrättning för frivillig psykiatrisk vård, får CHÖL vid den enhet där pat vårdas
besluta om sluten psykiatrisk tvångsvård när:

1. förutsättningarna enl 3 § är uppfyllda och

2. pat till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller ngn annan.
Ett sådant beslut får inte fattas utan att ett VI har utfärdats av en annan läk än CHÖL. I fråga om VI gäller bestämmelserna i 4 § och 5 §.
Beslut om vård enl första stycket skall fattas senast 24h efter det att VI utfärdats. Det som sägs i 6 och 6 a §§ gäller också vid övergång från
frivillig vård till tvångsvård enl första stycket.

12 § Prövning och förlängning: När beslut har fattats om sluten psykiatrisk tvångsvård enl 11§, ska beslutet av CHÖL senast dagen efter
beslutet underställas Förvaltningsrättens prövning. Anser CHÖL att tvångsvården bör fortsätta ska han senast inom 4d från dagen för beslutet
om sluten psykiatrisk tvångsvård ansöka hos Förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt vård. Det som sägs i 7 § och 7a § ska därvid
tillämpas.
16 § Vårdplan: En vårdplan ska upprättas snarast efter det att pat tagits in för tvångsvård. Vårdplanen ska ange de behåtgärder och andra
insatser som behövs för att syftet med tvångsvården ska uppnås och för att resultaten av dessa insatser ska kunna bestå. Så långt möjligt ska
planen upprättas i samråd med pat. Om det inte är olämpligt ska samråd ske också med dennes närstående. CHÖL ska undersöka om pat har
behov av stöd från socialtjänsten. Så långt det är möjligt ska detta ske i samråd med pat.
48 § Info om LPT: En pat som vårdas med stöd av denna lag ska så snart hans tillstånd medger det genom CHÖL:s försorg upplysas om sin
rätt

1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,

2. att anlita ombud eller biträde och

3. att enligt 38 a § få offentligt biträde.
Denna lag ska finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl synlig för pat.
30 § Stödperson: CHÖL ska se till att en pat som vårdas enl denna lag, så snart pats tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad info
upplyses om sin rätt att få en stödperson. När pat begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat fall, om pat inte
motsätter sig det. Stödpersonen ska bistå pat i personliga frågor så länge denne ges tvångsvård enl denna lag och, om pat och stödpersonen
samtycker till det, även under 4v efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka pat på vårdinrättningen. Han får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om pats hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.
Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen om patnämndsverksamhet mm.
17 § Tvångsbeh: I fråga om beh under vårdtiden ska samråd äga rum med pat när det kan ske. Samråd ska ske också med pats närstående,
om det inte är olämpligt. Frågor om beh avgörs ytterst av CHÖL.
Behåtgärderna ska anpassas till vad som krävs för att uppnå syftet med tvångsvården enl 2 §.
18 § Kvarhållande efter intagning: En pat får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där han ska vistas.
Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att hindra pat att lämna vårdinrättningens område eller
den del av inrättningen där denne ska vistas, för att upprätthålla ordningen på vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.
19 § Bältesläggning: Om det finns en omedelbar fara för att en pat allvarligt skadar sig själv eller ngn annan, får pat kortvarigt spännas fast
med bälte eller liknande anordning. Vårdpersonal ska vara närvarande under den tid pat hålls fastspänd. Om det finns synnerliga skäl, får
beslutas att pat ska hållas fastspänd längre än som anges i första stycket. CHÖL beslutar om fastspänning. Socialstyrelsen ska utan dröjsmål
underrättas om beslut enl andra stycket.
Brottsbalken 24:1 Nödvärn 1 §: En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet,
det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger mot:

1. ett påbörjat/överhängande brottsligt angrepp på person/egendom,

2. den som med våld/hot om våld/på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i/försöker tränga in i rum, hus/gård/fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.
Brottsbalken 24:4 Nödrätt 4 §: En gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada
som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt
av rättsordningen skyddat intresse.
20 § Avskiljande: En pat får hållas avskild från andra pat endast om det är nödvändigt pga att pat genom aggressivt eller störande beteende
allvarligt försvårar vården av de andra pat. Ett beslut om avskiljande gäller högst 8h. Tiden för avskiljande får genom ett nytt beslut förlängas
med högst 8h. Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första stycket avse en bestämd tid som överstiger 8h. CHÖL
beslutar om avskiljande. Om en pat hålls avskild mer än 8h i följd, ska socialstyrelsen utan dröjsmål underrättas om detta. En pat ska under
den tid han hålls avskild stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.
20a § Telefon- och datorförbud: CHÖL får besluta att inskränka en pats rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är
nödvändigt med hänsyn till vården eller rehab av pat eller för att undvika att någon annan lider skada. Den tekniska utrustning som möjliggör
användningen får omhändertas under den tid beslutet gäller. Omhändertagen utrustning skall återlämnas till pat senast när beslutet om
inskränkning upphör att gälla.
21 § En pat får inte inneha:

1. sådana medel som avses i lagen om förbud mot vissa dopningsmedel,

2. injektionssprutor/kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen,

3. andra föremål som är ssk ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller

4. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga varor,

5. annan egendom som kan skada honom själv eller någon annan eller vara till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen.
Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, får den omhändertas.
23 § Visitering: Om det är nödvändigt får en pat kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att han inte bär på sig sådan
egendom som avses i 21 § eller, när det gäller en pat vars rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster är inskränkt, utrustning som
avses i 20a §. Om möjligt ska ett vittne närvara när åtgärden utförs. CHÖL beslutar om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning.

Kroppsvisitation: Us av pats kläder, väska. Ej kroppsus.

Ytlig kroppsbesiktning: Us av den nakna kroppen, ej beröra, ej munhåla.
22 § Försändelser till pat: CHÖL får besluta att försändelser till en pat får us för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som avses
i 21 §. Granskningen av en försändelse får inte avse det skriftliga innehållet i brev eller annan skriftlig handling. Om en ankommande
försändelse innehåller egendom som inte får innehas enl 21 §, får egendomen omhändertas.

22a § Försändelser från pat: CHÖL får besluta att övervaka försändelser från en pat, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller
rehab av pat eller för att undvika att någon annan lider skada. För detta ändamål får CHÖL öppna, ta del av och kvarhålla försändelser från
pat. En försändelse från en pat till en svensk myndighet, advokat, pats offentliga biträde eller ett internationellt organ som har av Sverige
erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan föregående granskning.
22b § Mobilförbud och försändelsekontroll: Ett beslut enl 20a eller 22a § gäller i högst 2 mån. När det inte längre finns förutsättningar för
beslutet ska CHÖL genast besluta att inskränkningen eller övervakningen ska upphöra. Frågan om upphörande ska övervägas fortlöpande.
Socialstyrelsen ska utan dröjsmål underrättas om beslut enl 20a eller 22a §.
25 § Permission: CHÖL får ge en pat tillstånd att under en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får
ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i överensstämmelse
med vårdplanen.
Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas med sådana villkor som anges i 26 §. CHÖL får återkalla ett tillstånd som
avses i första stycket om förhållandena kräver det.
7 § Förlängning av vården: Om CHÖL finner att pat bör ges tvångsvård utöver 4v från dagen för beslutet om intagning, ska CHÖL före
utgången av 4v-tiden ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till sådan vård. CHÖL ska även ansöka hos länsrätten om medgivande
till fortsatt vård när han anser att den psykiatriska tvångsvården bör övergå i öppen eller sluten form.

I ansökan ska det anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård.

I ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka
överväganden som har gjorts i fråga om vård i annan form för pat. Till ansökan ska det fogas en redogörelse för det stöd och den
beh som planeras för pat under och efter vistelsen på vårdenheten.

I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka
särskilda villkor som rätten bör föreskriva. Till ansökan ska det fogas en sådan samordnad vårdplan som avses i 7a §.
9 § Förlängning av vården (utöver den tid som medgivits av Länsrätten): På ansökan av CHÖL får rätten medge att tvångsvården
fortsätter i form av öppen eller sluten psykiatrisk tvångsvård utöver den längsta tiden enl 8 §. Medgivande får lämnas för högst 6 mån åt
gången, räknat från den dag då länsrätten beslutar i frågan. Till ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det fogas en uppföljning av den
samordade vårdplanen.
7a § Samordnad vårdplan: En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser från landstingets hälsooch sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Vårdplanen ska upprättas av CHÖL, om han bedömer att pat kommer att vara i behov av insatser enl första stycket i samband med
öppen psykiatrisk tvångsvård.

Vårdplanen ska utformas i samarbete mellan de enheter vid kommunen/landstinget som svarar för insatserna. Vårdplanen är
upprättad när den har justerats av enheterna.

CHÖL ska underrätta berörd enhet vid landsting, kommun eller annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård.
26 § Öppen psykiatrisk tvångsvård: Den som ges öppen psykiatrisk tvångsvård får vistas utanför sjukvårdsinrättningen. Vid beslut om
öppen psykiatrisk tvångsvård ska rätten föreskriva de särskilda villkor enl 3 § som ska gälla för vården. Rätten får överlämna åt CHÖL att
besluta om dessa villkor. När det finns skäl för det, får rätten återta denna beslutanderätt. De särskilda villkoren får avse:

skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård eller beh,

skyldighet att hålla kontakt med en viss person,

skyldighet att vistas på ett hem/annan institution för vård/beh eller att besöka en VC eller anlita socialtjänsten,

vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,

förbud mot att använda berusningsmedel,

förbud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss person, eller annat som är nödvändigt eller följer av
vårdplanen.
26a § Återintagning: CHÖL får besluta att en pat som ges öppen psykiatrisk tvångsvård åter ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård om:

1. de förutsättningar som anges i 3 § är uppfyllda, och

2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för pats eller annans hälsa eller personliga säkerhet.
Anser CHÖL att den slutna psykiatriska tvångsvården bör fortsätta, ska han eller hon senast 4d från dagen för beslutet ansöka hos
förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt sådan vård. Föreskrifterna i 7 § tillämpas på en sådan ansökan. Har en ansökan enl andra
stycket kommit in till förvaltningsrätten, får den slutna psykiatriska tvångsvården fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut. Om rätten
medger att den slutna psykiatriska tvångsvården ska fortsätta, får den pågå under högst 6 mån räknat från den dag förvaltningsrätten
meddelar beslut i frågan. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas samma bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enl 9 §. Om
CHÖL inte ansöker om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård enl andra stycket eller om rätten avslår CHÖL:s ansökan om sådan vård, ska det
tidigare beslutet om öppen psykiatrisk tvångsvård kvarstå.

--------------------------------------------------7. Psykofarmakologi----------------------------------------------Bra att veta: Rich pharmacology = Dirty drug. Tidiga studier visar bättre effekt än sena studier.
Studier som ej visar pos resultat blir ej i lika hög utsträckning färdigskrivna eller publicerade.
Placeboeffekten fungerar och ska ej underskattas.
Aminosyror:
 Glutamat: Excitatorisk. Receptorer: Glu (1-8), NMDA, AMPA. 80 miljarder nervceller.
 GABA: Inhibitorisk. Receptorer: GABA-a, GABA-b. 20 miljarder nervceller.
Monoaminer:
 Serotonin: Affekt, impulsivitet (-), kompulsivitet (-), kognitiv flexibilitet. Receptorer: 5-TH
(1-7). 50.000 nervceller.
 Katekolaminer:

o
o

Dopamin: Kognition, belöning/lust, motivation, motorik. Receptorer: D (1-5). 40.000
nervceller.
Noradrenalin: Affekt, vigilans/arousal, kognition, uppmärksamhet. Receptorer: Alfa,
beta. 34.000 nervceller.

Övriga:
 Acetylkolin: Kognition, minne/inlärning, sömn/vakenhet, motorik. Receptorer: Muskarin (15), nikotin (1-4).
 Histamin: Kognition, vakenhet, aptit/vikt. Receptorer: H (1-3), 64.000 nervceller.

Exempel på verkningsmekanismer:
 Aktionspotential – excitabilitet: Na-kanalblockerare – Lamotrigin (Lamictal)
 Exocytos – transmittorfrisättning: Ca-kanalblockerare – Pregabalin (Lyrica)
 Postsynaptisk receptor – effektorsystem: Dopamin-D2-antagonist – Haloperidol (Haldol);
GABA-receptoragonist – Diazepam (Stesolid)
 Presynaptisk receptor – feedbackreglering: Noradrenalin-alfa2-blockerare – Mirtazapin
Farmakologiska begrepp:
 Farmakodynamik: Verkningsmekanism. Hur påverkar läkemedel kroppen?
o Agonist: Aktiverar receptorn.
o Antagonist: Blockerar receptorn.
o Partiell agonist: Aktiverar receptorn delvis och blockerar delvis.
 Farmakokinetik: Upptag (absorption – biotillgänglighet), distribution, elimination
(halveringstid; metabolism (interaktion), exkretion). Hur påverkar kroppen läkemedel?
System:
1. Serotonerga: Via nervcelller i nukleus raphe (dorsala, mediala). Verkar ffa i motsatt riktning
gentemot de övriga monoaminerna och modulerar kognition (OFC), emotioner (amygdala, OFC),
födointag (hypothalamus), nociception, motivation (NAc VTA, amygdala), libido samt sömn
(hämmar i hypothalamus). Modulerar DA-systemet i VTA och NAc (belöning). Har även perifera
effekter ex på tarmfunktionen (90% av kroppens serotonin finns i tarmen).
2. Dopaminerga: Via nervceller i ventrala tegmentum och substantia nigra. Modulerar:
 I: Inlärning via “prediction error” eller felaktigt vid ”aberrant salience” (Psykos)
 II: ”Wanting” och ”learning” i belöningssystemet (affektiv sjd, beroende, DDS)
 III: Motorisk modulering (Parkinsonism, EPS)
 IV: Kognition, uppmärksamhet, arbetsminne (ADHD, Psykos)
 V: Emotionell reglering (ADHD/borderline)
Sammantaget: Förberedande av kognitiva processer, rörelser samt belöningsmottagande.
3. Noradrenerga: Via nervceller i ffa lokus coeruleus. I hjärnan har NA betydelse främst när det
gäller reglering av vakenhet, aktivitet, uppmärksamhet (ADHD). TCA, SNRI, metylfenidat ökar
nivåerna av NA.
4. Kolinerga: 2 centrala system med 8 distinkta cellgrupper (Ch1-8).
 I: Frontala systemet: Medial septal nucleus (MS, Ch1), diagonalbandsnukleus (DB, Ch2-3),
nukleus basalis Meynert (nBM, Ch4). Till neocortex och hippocampus samt basala ganglierna.
Interneuron i basala ganglierna. Styr vakenhet (arousal) och är känsliga för “novelty”
och ”motivational relevance” hos sensoriska stimuli. Ökar “signal-to-noice” (brusreduktion)

 ökad måldetektion. Påverkar arbetsminne och inkodning av långtidsminne. Sänker Kkonduktans  kortikala neuron mer känsliga för andra excitatoriska signaler. Kan även
hämma direkt eller via GABA-interneuron.
 II: Hjärnstamssystemet: Laterodorsal tegmental nukleus (LDT, Ch6), pedunkulopontina
nukleus (PPT, Ch5), medialhabenula (Ch7), parabigeminala nukleus (Ch8). Reglerar frontala
systemet. Viktigt för sömn/vakenhet. Även i perifera motoriska nervceller samt i autonoma
(parasympatiska) nervsystemet. Via nikotin- och muskarinreceptorer. Antikolinerga biv ffa
genom hämmat parasympatikus  muntorrhet, urinretention, ackommodationssvårigheter.
5. Histaminerga: 4 olika receptorer (H1-H4). Neuron i nucleus tubermammilaris i hypothalamus vilka
innerverar kortex. H3 verkar ha autoreceptorfunktion och modulerar även frisättning av NA, DA och
5-HT. Reglerar vakenhet. Lm: Hydroxin (Atarax), Prometazin (Lergigan, Phenergan).
6. GABA:erga: Snabb inhibitorisk signalering.
 A-receptorer är ligandaktiverade kloridkanaler som påverkar membranpotentialen (retbarhet).
 Ligander: Benso, barbiturater och alkohol.
 Antagonister: Flumazenil. Verkar via BZDR som potentierar GABAR:s affinitet för GABA.
 B-receptorer är metabotropa, G-proteinkopplade receptorer som öppnar och stänger jonkanaler
indirekt via intermediärer (cAMP).
 Ligander: Propofol, GHB. Ger avslappnande, krampsänkande och ångestdämpande effekter.
7. Glutamaterga: Snabb excitatorisk signalering. Neurala nätverk i kortex och hippocampus. Styr
LPT (long term potentiation) som är viktigt för synaptisk plasticitet, inlärning och minne. Via
jonkanalreceptorer (NMDA, AMPA och Kainate) eller metabotropa G-proteinkopplade receptorer.
8. Övriga: Opioid, melatonin, orexin.
Principiella verkningsmekanismer: Substratprekursorer (L-Dopa), enzymhämmare, synteshämmare
(PCPA, AMPT), nedbrytningshämmare/stimulerare, centralt verksamma (MAO-, COMT-hämmare),
perifert verksamma (CYP-hämmare/inducerare), vesikellagringsblockerare (Reserpin),
återupptagshämmare (effekt beror på transportören, selektiva/ospecifika; SSRI, SNRI, metylfenidat,
dexamfetamin, bupropion), presynaptiska stimulerare (agonister) (effekt receptorberoende  ffa
autoreceptorer  minskad frisättning (ökad negativ feedback)), presynaptiska blockerare (antagonister)
(effekt receptorberoende  ffa autoreceptorer  ökad frisättning (minskad negativ feedback)),
postsynaptiska stimulerare (agonister) (effekt receptorberoende, selektiva/ospecifika), postsynaptiska
blockerare (antagonister) (effekten receptorberoende, selektiva/ospecifika), oklara
verkningsmekanismer (litium, stämningsstabiliserande).
 CYP-inducerare: Johannesört, rökning (Klozapin).
 CYP-hämmare: Valproat, grapefruktjuice, haloperidol,
Biverkningar:
 Serotonerga: SSRI/TCA: Viktpåverkan, darrningar, yrsel, illamående, ångest (initialt),
muntorrhet, minskat libido, anorgasmi.
 Dopaminerga:
o Agonism: DDS, Eufori, psykos, insomnia, tiks.
o Antagonism: Extrapyramidala, anhedoni.
 Noradrenerga:
o Agonism: Illamående, huvudvärk, hypertoni, hjärtklappning, oro, aptitförlust,
sömnstörning.
o Antagonism: Hypotension, sedering, bradykardi, yrsel.
 Kolinerga: Antagonism: Torra slemhinnor och hud, törst, flush, feber. Urinretention, nedsatt
tarmmotilitet. Takykardi, högt BT. Mydriasis, dimsyn. Centrala antikolinerga symtom som
oro, ångest, excitation, agitation, förvirring, hallucinationer, kramper. Medvetslöshet.
 Klozapin (Leponex): Agranulocytos (0,73% risk år 1 därefter 0,07% risk).
 Litium (Lithionit): Intoxikation. Njurpåverkan. Tyroideapåverkan.
 Lamotrigin (Lamictal): Hudutslag inkluderat Stevens-Johnsons syndrom.
 Valproat (Ergenyl): Hepatit och pankreatit.

Malignt neuroleptikasyndrom: Sällsynt. 10% dödlighet pga kompl som pneumoni, tromboembolism,
arytmi, rabdomyolys, njursvikt. Misstänk hos pat med pågående neuroleptikabeh med muskelrigiditet
och förhöjd kroppstemp. Tillkomst av 2 symtom på autonom dysfunktion, leukocytos, förhöjt
kreatinkinas underlättar fastställandet. Risk: Män, dehydrering, cerebrala lesioner, katatona symtom,
kokain, snabb dosökning, höga doser av neuroleptika. Beh: Neuroleptikaseponering, vätsketillförsel,
intensivvård, benso, bromokriptin, dantrolen, ECT.
Serotonergt syndrom: Agitation, konfusion, mani, autonom dysfunktion (svettning, diarre, feber,
frossa), neuromuskulära abnormaliteter (hyperreflexi, koordinationsstörning, myoklonus, tremor).
Överskott av intrasynaptiskt 5-HT. Risken ökar med ökad dos, lång halveringstid, hur potent lm är och
om komb med annan serotoninaktiv substans. MAO-hämmare.
Psykofarmaka:
1. Sedativa, anxiolytika, hypnotika: Ind: Oro, ångest, sömnsvårigheter.
 Sedativa: Lugnande, dämpande.
 Anxiolytika: Minskar ångest.
 Hypnotika: Underlättar insomnande och sömn.
Mål:
 I. Ångestlindring: 5-HT, GABA. Återupptagshämning resp agonism.
Lm: SSRI (Citalopram), bensodiazepiner (GABA; Oxazepam), GABA-analoger.
 II. Sedering: GABA och histamin. Agonism/antagonism.
Lm: Benso (GABA; Diazepam), antihistaminer.
Preparat:
 Bensodiazepiner: Oxascand/Sobril (oxazepam; kort halveringstid, inga interaktioner, men
långsamt anslag), Stesolid (diazepam; snabbt insättande effekt, men lång halvering), Iktorivil,
Xanor, Nitrazepam.
o Biv: Muskelavslappnande (fallolyckor hos äldre), kognitiva (minnesstörning,
konfusion hos äldre  ökad oro (paradoxal effekt)), beroendeframkallande.
 Bensodiazepinliknande: Imovane (zopiklon), Stilnoct (zolpidem), Sonata.
 Antihistaminer: Atarax (hydroxizin), Lergigan (prometazin), Theralen (alimemazin),
Propavan (propiomazin). Ej beroendeframkallande.
 GABA-analoger – Lyrica (pregabalin): Antiep, stabiliserande vid GAD, neuropatisk smärta.
Påverkar jonkanaler, minskar frisättning av glutamat. Ökade indikationer på att det kan vara
beroendeframkallande.
 Buspiron: Anxiolytika. Påverkar ej GABA-receptorer. Ind: GAD.




Selektiva 5-HT-återupptagshämmare (SSRI): Cipramil (Citalopram), Fluoxetin, Seroxat, Zolor, Cipralex,
Sertralin.
Tricykliska antidepressiva/icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare (TCA): Anafranil (klomipramin),
Tryptizol, Sensaval.

Sömnstörning: Sömnstörande kroppslig sjd, sömnstörande nattliga symtom, insomningssvårighet,
uppvaknanden, svårigheter att somna om, tidigt morgonuppvaknande, akuta/långvariga sömnproblem.
 Beh: Nitrazepam (benso). Propavan (antihistamin). Stilnoct och Imovane endast kortvarigt
bruk (bensolik).
Tillfällig ångest: Oxascand/Sobril. När benso bör undvikas: Theralen, Atarax.
Ångestsyndrom: Paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, GAD.
 Beh: Sertralin. Vid panik/tvångssyndrom: Anafranil.
2. Antipsykotika (AP): Ind: Psykossjd, schizofreni, schizoaffektiv sjd, kortvarig psykos, bipolär sjd,
depression med psykos.
Mål: Dämpning av positiva symtom. DA, 5-HT. Ffa antagonism (D2 samt 5-HT2A).
 Lm: Typiska och atypiska neuroleptika. Samtliga är D2-receptorantagonister.
Kliniska effekter: Effekt på psykotiska symtom. Specifikt dämpande effekt (ångest, oro,
aggressivitet). Sederande effekt (vissa medel).

Schizofrenibeh: Psykopedagogiska interventioner, psykoterapi, sociala insatser, lm.
 1:a gen/Klassiska: Cisordinol (zuklopentixol), Fluanxol (flupentixol), Haldol (haloperidol),
Buronil (melperon), Nozinan (levopromazin), Siqualone (flufenazin), Dridol (droperidol),
Trilafon (perfenazin), Truxal (klorprotixen), Esucos (dixyrazin, licens), Hibernal
(klorpromazin).
 2:a gen/Atypiska: Leponex (klozapin; unik verkningsmekanism), Abilify (aripiprazol; partiell
agonist), Invega (paliperidon), Risperdal (risperidon), Serdolect (sertindol), Seroquel
(quetiapin), Zeldox (ziprasedon), Zyprexa (olanzapin), Solian (amisulprid, licens).
Receptorprofiler: Haldol (DA), Abilify (5-HT, DA), Risperdal (5-HT, DA, NA), Zeldox (5-HT, DA,
NA), Zyprexa (ACh, histamin, 5-HT, DA, NA), Serequel (ACh, histamin, 5-HT, DA, NA), Leponex
(ACh, histamin, 5-HT, DA, NA).
Biv: Malignt neuroleptikasyndrom, agranulocytos, hjärtrytmrubbningar (Torsade de Point). Kraftig
muskelstelhet, ökad salivproduktion, feber, förvirring.
• Psykiska [minskat DA]: Kognitiva. Viljemässiga. Känslomässiga.
• Övriga: Antikolinerga. Endokrina. Metabola. Cirkulatoriska.
 Histamin H1: Sedering, viktuppgång, yrsel
 Adrenerg alfa: Hypotension, ortostatism
 Dopamin D2: Extrapyramidala (EPS), prolaktinstegring
 Serotonin 5-HT2a: Anti-extrapyramidala
 Serotonin 5-HT2c: Mättnadsblockad, viktuppgång
 Kolinerg muskarin: Minne, kognition, muntorrhet, förstoppning, dimsyn, urinretention
Dopaminerga extrapyramidala/motoriska biverkningar
Biverkning
Tid
Akut dystoni (ansiktskramp)
1-3d
Parkinsonism (stelhet)
5-30d
Akatisi (myrkryp, oro)
5-60d
Tardiv dyskinesi (stereotypa mun-tungrörelser)
Mån-år

Besvär
Muskelspasm
Tremor, bradykinesi
Rastlöshet/inre kroppslig oro
Ofrivillig motorik

Åtgärd
Antikolinergika
Dossänkning, antikolinergika
Dossänkning, b-blockerare, benso
Dossänkning, byte till atypisk neuroleptika

Utsättningstriaden:
 Antikolinerg: Illamående, kräkning, rastlöshet, sömnbesvär, influensaliknande symtom.
 Antidopaminerg: Hyperkänslighet för dopamin – ökad psykos, ökad EPS.
 Antihistaminerg: Aktiveringssyndrom – sömnlöshet, rastlöshet, akatisiliknande symtom.
Psykosbeh: Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans, förhöjda blodfetter föreligger (ssk med
olanzapin, klozapin). Pga dessa och andra biv (EPS, kognitiv sänkning) bör alltid låg dos eftersträvas,
ssk hos äldre/unga. Överväg depotinj av antipsykotika pga dålig följsamhet (ej till äldre!).
 1:ahand: Perfenazin, Risperidon, Zuklopentixol. 2:ahand: Olanzapin. 3:ehand: Klozapin.
3. Antidepressiva (AD): Ind: Depression, paniksyndrom, GAD, social fobi, tvångssyndrom, PTSD,
ätstörningar, impulsstörningar.
Mål:
 I. Minskade negativa affekter: Rädsla, ångest, irritabilitet, skuld, äckel, fientlighet. Ffa 5-HT.
Ffa återupptagshämning. Lm: SSRI, (SNRI (Venlafaxin i lågdos)).
 II. Ökade positiva affekter: Glädje, intresse, energi, entusiasm, pigghet, självförtroende. Ffa
DA, NA. Ffa återupptagshämning. Lm: SNRI, NRI.
Preparat:
 Selektiva 5-HT-återupptagshämmare (SSRI): Cipramil (Citalopram), Fluoxetin, Seroxat,
Zolor, Cipralex, Sertralin.
o Problem: Suicid/homicid. ”Psykiska biv”. Ökad blödningsrisk. Ep-anfall. Urkalkning.
Alkoholinteraktion. Utsättningssymtom.
 Selektiva NA-återupptagshämmare (NRI/NARI): Edronax (reboxetin), Voxra (bupropion;
även DA-återupptagshämmare).







5-HT-NA-återupptagshämmare (SNRI): Effexor (venlafaxin; mindre NA-affinitet),
Cymbalta (duloxetin).
Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare/MAOI): Nardil, Parnate, Aurorix.
NA-alfa2-receptorblockerare (NaSSA): Remeron (mirtazapin), Mianserin.
Tricykliska antidepressiva/icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare (TCA):
Anafranil (klomipramin), Tryptizol, Sensaval.
Melatoninagonist och 5-HT2-antagonist: Valdoxan (agomelatin).

SSRI-biv: Muntorrhet, illamående, diarré, ökad ångest, oro, rastlöshet, insomningssvårigheter, tremor,
dåsighet, HV, minskad sexlust, ejakulationsstörning. Sänkt kramptröskel. Ökad blödningsbenägenhet.
SIADH.
 Serotonergt syndrom: Mani, konfusion, magkramper, diarré, tremor, hyperreflexi, myokloni,
dysartri, takykardi, hypertension, hyperpyrexi, kardiovaskulär kollaps.
Utsättningssymtom: Influensaliknande, yrsel, svettningar, iIllamående, irritabilitet, trötthet, ökad
drömaktivitet, sömnsvårigheter, tremor, parestesier, elektriska stötar.
Depressionsbeh: 1:ahand: SSRI (Citalopram/Sertralin), ev mirtazapin. 2:ahand: SNRI (Venlafaxin).
 Lindrig depression: Stöd/problemlösning/”watchful waiting”/fysisk aktivitet/webb-KBT, (ev
lm, ev psykoterapi)
 Medelsvår depression: Psykoterapi/lm
 Svår depression: Lm/ECT
Riktlinjer vid dålig effekt:
 1:ahand: Justera dosen.
 2:ahand: Byt till AD med annan mekanism eller gör ett tillägg. Fundera över diagnos! Tillägg
av psykoterapi?
Beh-info till pat om: Dosökning, biv, tid för effekt, beh-tid, frånvaro av tillvänjning!
Dålig följsamhet: <35 år/>64 år, alkohol/drogmissbruk, inga andra lm, PS, ”sensationssökande”.
4. Stämningsstatiliserande: Ind: Bipolär sjd, schizoaffektiv sjd, aggressivitet, epilepsi.
Mål: Affektreglering, emotionell stabilitet. Glutamat, GABA. Na-kanalblockad, GABA B-agonism.
Lm: Litium, antiepileptika, atypiska antipsykotika.
Preparat:
 Litium (Lithionit): 1:ahandsmedel. Förefaller fungera bäst vid typisk sjd och mot maniska
episoder. Mkt lång erfarenhet. Akut (hypo)mani, förebygga maniska/depressiva skov,
förstärka AD-effekt. Snävt terapeutiskt fönster.
o Initiala biv: Trötthet, apati, olust, GI-besvär, muskelsvaghetskänsla, handtremor.
o Sena biv: Hypotyreos, njureffekter (ökad urinmängd), teratogena effekter, viktökning.
o Intox: Sluddrigt tal, ataxi, tremor, konfusion, kramp.
 Antiepileptika: Vid mer atypisk sjd, och då ffa valproat. Antiep också när man inte tål litium
eller som tillägg till litium vid otillräcklig effekt. Lamotrigin bäst mot depressiva episoder.
o Ergenyl/Orfiril (valproat): Akut (hypo)mani, blandform mani/depression (dysfori).
Biv: Leverpåverkan, viktuppgång, polycystiska ovarier hos fertila kvinnor, teratogent.
o Lamictal (lamotrigin): Depression vid bipolär sjd. Förebygger depression bättre än
mani. Biv: Yrsel, HV, trötthet, Steven-Johnsons (hudbiv, måste långsamt trappas upp).
o Tegretol (karbamazepin): Teratogent.
 Atypiska antipsykotika: I 3:ehand trots god dokumentation. Ofta vid mer atypiska bilder
med psykosinslag och som tillägg. Metabola effekter.
o Seroquel (quetiapin)
Bipolär sjukdom:
 Förebyggande underhållsbeh:
o 1:ahand: Litium.
o 2:ahand, tillägg av: Quetiapin, Valproat (ej fertila kvinnor).



Vid depressivt/maniskt (akut) skov: Kombinationsbeh Litium (viss effektfördröjning) +
Quetiapin. Valproat har också antimanisk effekt. Sömn viktigt, undvik benso på dagtid. Glöm
ej stimulusreducera miljön.

5. Centralstimulantia: Ind: ADHD.
Mål: Ökad aktivitetsreglering, konc, planeringsförmåga. Minskad impulsivitet, distraherbarhet. DA,
NA. Återupptagshämning.
 NA-DA-återupptagshämmare: Ritalin, Concerta (metylfenidat), Strattera (atomoxetin),
Bupropion.
 Histamin/Orexin-Hypokretin: Modiodal.
Biv: Hypertoni, HV, buksmärta, diarré, illamående, magbesvär, kräkningar.
--------------------------------------------8. Psykoterapeutiska metoder----------------------------------------Definition: ”Psykologisk beh av företrädesvis psykiska problem”.
Varför? Förändra dysfunktionella tankar och beteendemönster. Lära sig färdigheter att hantera olika
problem. Få kunskap om sina känslor och tankar.
Psykoterapi: Tillämpning av tekniker och procedurer som har en lindrande/botande effekt på någon
form av psykisk, emotionell och/eller beteendemässig åkomma. Målet i de flesta
psykoterapiinriktningar är symtomreducering, men för en del terapiskolor ses inte symtomminskning
som något primärt mål. Exempel på andra mål kan vara personlig utv och självkännedom.
1. Psykoanalys: Metod som syftar till att starta en djupgående förändringsprocess i hela
personligheten. Dess främsta mål är ökad självkännedom. Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier
utgör basen för psykodynamisk terapi som är en teoretisk vidareutveckling av psykoanalysen.
Psykisk determinism: Antagandet om att ingenting vi gör eller tänker sker av en slump. Alla våra
upplevelser och beteende har samband med tidigare händelser, både medvetna och de som vi är
omedvetna om. Allt vi gör (eller inte gör) har en funktion – en mening (Freudiansk felsägning). Om
man teoretiskt hade tillgång till en individs alla erfarenheter så skulle man kunna förstå alla psykiska
fenomen – inkl de beteenden som individen själv inte medvetet kan begripa.
Det omedvetnas betydelse: Antagandet om att det finns tankar, fantasier, impulser och känslor som
av olika skäl inte är tillgängliga för medvetandet. Oftast är de inte tillgängliga för medvetandet då de
är förenade med något smärtsamt. Dessa omedvetna tankar och känslor påverkar olika val som vi gör.
Personlighetens inre struktur: Personligheten är uppdelad i tre nivåer:
 Det (driftsönskningar)
 Jag (verkställaren)
 Överjag (samvetet och förväntningar från samhället)
Tanken är att de hjälper till att förstå hur och varför psykiska processer sker. Freud fokuserade på inre
konflikter. En person har behov och drifter (det) som den sociala världens krav på anpassning å andra
sidan förbjuder (överjag). Exempel på konflikt:
 Det-överjag: En detimpuls som söker direkt tillfredsställelse kan komma i konflikt med ett
överjagsförbud. Tex lusten att sätta i sig en hel chokladkaka fast man redan har problem med
vikten.
 Det-jag: En detimpuls kan också komma i direkt konflikt med jaget. Jaget kan uppfatta det
som en direkt fara att tex slå till någon som är mycket större än en själv.
 Jag-överjag: Överjaget kan ibland ställa krav som jaget har svårt att leva upp till. Tex
överdrivna krav på pliktuppfyllelse och perfektion som överstiger jagets förmåga, och som
därför kan leda till uttröttning och depression.
Eftersom dessa konflikter uppfattas som smärtsamma och hotfulla kommer de att trängas bort från
medvetandet genom olika typer av försvarsmekanismer och istället påverka oss på ett omedvetet sätt.
Försvarsmekanismer och sjd-uppkomst: Exempel på några försvarsmekanismer:



Bortträngning: Jagets försvar mot alla oönskade impulser i form av minnen, känslor och
sexuella- eller aggressiva önskningar. För individen själv är det som om dessa känslor och
önskningar inte längre existerade, men de finns fortfarande omedvetet kvar.
 Projektion: Man tillskriver andra människor egenskaper som man egentligen själv har men
inte vill kännas vid.
 Förskjutning: Man blir tex förbannad på sin chef men vågar inte agera ut denna ilska, istället
tar man ut den på sin sambo när man kommer hem.
När en person använder sig av alltför många försvar på ett stereotypt sätt för att skydda sig mot de inre
konflikterna uppstår neuroser (psykisk sjd).
Vad innebär det att gå i psykoanalys? Psykoanalys bedrivs 3-5x/v under flera år. Analysanden (pat)
ligger ned och uppmuntras att så fritt som möjligt uttrycka sina upplevelser, tankar och känslor. I den
relationen som uppstår mellan analysand och psykoanalytiker kan fantasier, tankar och känslor som
analysanden har om sig själv eller andra bearbetas  det omedvetna blir medvetet. Psykoanalysen
leder till att analysanden bättre förstår sina inre konflikter och hur det påverkar de val hon gör  ett
friare, mer meningsfullt liv.
2. Psykodynamisk terapi (PDT): En teoretisk vidareutv av psykoanalysen. En grundläggande tanke i
PDT är att symtom som ångest och nedstämdhet uppkommer då människor inte har fungerande sätt att
hantera sina känslor eller relationer till andra. Symtomen är meningsfulla uttryck för en inre konflikt
som behöver bearbetas. När bearbetningen har skett kommer symtomen att minska eller försvinna.
Fokus ligger mer på aktuella konflikter, men personens barndom är också ett viktigt tema för terapin.
Olika former av terapier: Korttids/långtidsterapier, ISTDP, MBT, affektfokuserad terapi, IPT.
Utgångspunkter: Psykiska symtom hos individen härstammar från att pat på ett omedvetet plan
försöker att hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Individens
livshistoria (barndom) har stor betydelse för den vuxna människans liv.
Metod: Syftet ej alltid symtomlindring. Bearbetning av relationer, upplevelser och minnen. Relationen
patient-terapeut som redskap.
Viktiga aspekter: Varje session är 45-60 min. Det är viktigt att man startar och slutar efter den tid
man kommer överens om. Bedrivs en gång i veckan, oftast under en längre tid (2-4 år). Idag finns det
även mer intensiv PDT, psykodynamisk korttidsterapi (PDK) där man träffas ca 15-20x och man
kommer då i förhand överens om vad terapin ska handla om. I arbetet med att hjälpa pat att utforska
sina känslor, behov, motiv och relationer kommer psykodynamisk psykoterapi att delvis handla om att
förstå individens livshistoria. Huvuddelen av tiden ägnas dock åt att arbeta med känslor, tankar, motiv
och relationer som är aktuella i pats liv. Det sätt terapeuten är aktiv inom terapin är främst på att lyssna.
Man är också neutral och anonym, detta för att överföringar ska kunna äga rum. Terapeuten är också
uppmärksam på egna känslor som uppstår i samband med terapin och vad det kan ha för betydelse, så
kallad motöverföring. Terapeuten behöver skapa en trygg miljö för pat så att denne kan öppna sig och
prata om vad som helst.
Psykodynamiska interventioner:
 Aktivt lyssnande: Terapeuten lyssnar både till det som sägs och inte sägs. Lyssnandet innebär
också en lättnad för pat som upplever att hon kan pratat om vadsomhelst.
 Konfrontation: Genom att först lyssna för att förstå de inre och yttre konflikterna kan sedan
terapeuten klargöra för pat olika mönster som hon själv är omedveten om. Tex att pat blir arg
så fort hon blir ifrågasatt.
 Klarifikation: Kan följa på konfrontationen och terapeuten försöker få pat att ytterligare hitta
nyanser i varför hon tex blir så arg.
 Tolkning: Innebär att försöka ge pat kunskap om något som hon själv inte har tillgång till.
Innefattar den process som gör att pat blir medveten om tidigare omedvetna motiv som styr
hennes handlande. Kan delas upp i:
o Historisk tolkning: Tolkningar av händelser i pats förflutna.
o Tolkning av aktuell situation: De konflikter som pat för närvarande befinner sig i.

Överföringstolkning: Tolkningar av den relation som uppstått mellan pat och
terapeut.
Den ”fullständiga” tolkningen växer långsamt fram i terapin – terapeuten lyckas visa hur pat
upprepar ett mönster som har sin grund i den egna historien som hon upprepar både i
relationer utanför terapin och i relationen med terapeuten.
o



3. Kognitiv beteendeterapi (KBT): Har sitt ursprung i både kognitiv terapi och i beteendeterapi.
Begreppet uppkom på 80-talet och kan idag syfta till allt ifrån ren beteendeterapi, kognitiv terapi eller
en blandning av båda.
 Beteendeterapi: Uppkom bla som kritik mot psykoanalysen som man menade fokuserade
alltför mkt på inre processer som man egentligen inte kunde veta något om. Inom
beteendeterapin utgick man istället enbart från observerbara beteenden. Det var dessa som
man försökte påverka. Man testade även sina teorier experimentellt för att se om de stämde
eller ej. Stimulus  Respons  Konsekvens.
 Kognitiv terapi: Grundades av psykoanalytikern/läk Aaron Beck. Han upptäckte att de
problem hans pat hade ofta grundade sig i olika felaktiga antaganden om sig själva, om andra
och om omvärlden. Utifrån detta utv Beck en terapiform som syftade till att förändra
maladaptiva tankar och föreställningar.
Syfte: KBT-inriktade psykoterapeutiska metoder fokuserar primärt på att direkt angripa
dysfunktionellt beteende och tänkande och därigenom även åstadkomma emotionell förändring.
Beteende  Känsla  Tanke  Beteende.
Grundläggande antagande: Att olika svårigheter i livet i stor utsträckning har sitt ursprung i (eller
vidmakthålls och förvärras av) kognitiva och beteendemässiga processer. De olika KBT-strategierna
syftar till att vara ett medel för pat att undersöka och bearbeta dessa processer, dvs de sätt individen ser
på sig själv och sin omgivning (kognitioner) samt de sätt på vilket individen agerar på omgivningen
(beteenden). Individen reagerar på situationer och händelser utanför en själv, beroende på hur man
hanterar dessa situationer så kan det bidra till utv och vidmakthållande av psykisk ohälsa.
Kognitiva modellen:
 Automatiska tankar: Direkt oreflekterad respons av en händelse.
 Livsregler och grundantaganden: Fasta föreställningar om hur man ska leva. Fördomar.
Fasta föreställningar om sig själv/självbild.
 Scheman: Emotionell känslighet, ”triggerpunkter”, tidigt uppkomna och kopplade till
anknytningsmönster/relationen till nära anhöriga i tidig barndom.
 (Biologisk sårbarhet)
Kognitiva tankefällor – hur vi tänker fel!
 Övergeneralisering: ”Eftersom inte min granne tycker om mig kan inte någon tycka om mig”
 Dikotomt tänkande (svart-vitt): ”Min fru städar aldrig”
 Selektiv varseblivning: Man ser t.ex inte det positiva om man är deprimerad.
 Personalisering: ”Det är mitt fel”
 Känslotänkande: ”Jag känner mig dum, alltså måste jag vara dum”
 Katastrofierande
 Tankeläsning
Tanke  Beteende  Känsla  Tanke

Kognitiv teori: Tankeprocesser i tre nivåer (schema):
 Grundantaganden: Inlärd uppfattning av jaget/omvärlden.
 Villkorsantaganden: Livsregler, reglerar hur grundantaganden omsätts i 
 Automatiska tankar: Inre dialog, ofta negativ och övergeneraliserad.
Dysfunktionella scheman leder till att man fastnar i tankefällor (ex svartvitt tänkande, tankeläsning,
katastrofiering).

Kännetecknande drag:
 Målinriktat arbetssätt: Pat och terapeuten sätter tsm upp tydliga mål för psykoterapeutiskt
arbete.
 Samarbete mellan terapeut och pat: KBT-terapeuten strävar efter ett uttalat samarbete med
pat. Pats problem anses bättre kunna förstås och lösas om båda är aktivt engagerade, bidrar
med sina resp kunskaper och tar ett delat ansvar för att lösa problem.
 Strukturerade sessioner: Varje session har en tydlig agenda för vad man ska uppnå. Vidare
förmedlar det strukturerade arbetssättet de färdigheter och beteenden som KBT-terapeuten vill
lära ut, nämligen målorienterat och aktivt problemlösande fokuserat på specifika svårigheter.
 Hemuppgifter: En behsession varar vanligtvis mellan 45-60 min. Om en pat enbart arbetar
med sin problematik under den tiden betyder det att veckans resterande 167h inte används
terapeutiskt. Hemuppgifterna syftar till att pat ska arbeta aktivt där problemen uppstår, i
hennes vardag.
 Korttidsterapi: KBT är i 1:ahand en korttidsterapi och en vanlig behlängd är 15-25 sessioner.
Detta kan dock variera stort och vanligtvis brukar man utvärdera fortlöpande fortsatt behbehov.
En beh av en specifik fobi kan ta en session, beh av pat med PS kan ta flera år.
 Flexibelt användande av tiden: Alla sessioner behöver inte vara av samma längd. Ibland
träffas man mer eller mindre intensivt. Beh kan inledas med mer frekventa sessioner, tex 2x/v,
så att pat snabbt kan komma över de värsta besvären. Sessioner kan även förlängas under vissa
faser av beh. Eller det motsatta, förkortas när pat börjar må bättre, och därmed själv kan ta ett
större ansvar för beh.
 Beh sker inte alltid i terapirummet: Det är inte ovanligt att själva beh sker utanför
terapirummet. Tex kan man göra olika beteendeexperiment ute på stan, eller göra hembesök.
Komponenter i KBT-beh: Psykoedukation. Hemuppgifter. Beteendeanalys (topografi och
funktionalitet).
 Exponering: Att utsätta sig för det man är rädd för.
 Beteendeexperiment: Testa hypoteser i verkligheten; pröva nya sätt att agera.
 Beteendeaktivering: Återvinna engagemang i livet vid depressionsbehandling.
 Kognitiv omstrukturering: Ändra tankemönster.
 Återfallsprevention
Beteendeanalysen: Att förstå beteendets funktion.
 Diagnostiskt tankesätt = pat har en sjd.
 Beteendeanalytiskt tankesätt = pat gör en sjd.
Fokus på hur pats beteenden vidmakthåller sjd. Orsaker ej intressant om det inte innebär att vi kan
påverka beteendet.
Några ex på KBT-interventioner: Psykoedukation, kartläggning, kognitiv omstrukturering,
beteendeexperiment, beteendeaktivering, habit reversal, exponering, responsprevention,
återfallsprogram.
Exponering: Planerad och strukturerad. Ska repeteras ofta. Gradvis ökande exponering. Förvänta
obehag. Distrahera ej, kämpa ej emot. Notera och validera känslan.
Varför hjälper exponering? Utmanar dysfunktionella tankar: Vad som kommer att inträffa. Vilka
konsekvenser detta får.
 Protokoll för: Negativa tankar. Situation. Tanke. Känsla. Beteende. Konsekvens, kort- och
långsiktigt. Alternativ tanke. Alternativ känsla. Alternativt beteende. Alternativ konsekvens.
 Hemuppgifter: Ta med sig terapin hem. Hitta tillfällen för exponering/träning. Livets
konflikter och svårigheter är ofta förutsebara.
Principer vid exponering:
 1. Exponeringsövningar ska vara planerade och strukturerade
 2. Exponeringar ska repeteras ofta









3. Exponera gradvis
4. Förvänta sig obehag
5. Kämpa inte emot obehaget
6. Inte använda sig av distraktion
7. Använda exponeringsövningar till att testa sina katastroftankar
8. Nödvändigt att öva på egen hand
9. Behandlingsresultatet beror till stor del om hur ofta man genomför exponering

Sokratiska frågor:
 Öppna, icke-värderande frågor (orienterande)
 Konkreta, direkta och specifika frågor (förtydligande)
 Undvik att tolka. Be om förtydliganden och exempel.
 Undvik att ”leverera lösningar”.
 Låt pat hitta svaren: ”Vad kan man dra för slutsats av det?”, ”Skulle du ha kunnat göra på
något annat sätt?”
Viktigt och typiskt för KBT-beh: Tidigt kartlägga problematiken, konceptualisera. Tydlig agenda,
hemuppgifter, sokratiska frågor. Sätta upp tydliga mål med terapin som kan utvärderas.
Exponeringsövningar. Ifrågasätta tankar och beteende. Identifiera och validera känslor. Bygga trygg
relation, ingen dold agenda. Kontinuerlig utvärdering och sammanfattning. Inte skapa nya
misslyckanden!
När kan KBT hjälpa? Depression. Ångest, specifika fobier, somatisering, tvång. Kronisk smärta.
Psykos. PS (dialektisk beteendeterapi, schematerapi). Beroende. Relationsproblem.
Förloppet: Kartläggning. Övningar/exponering. ”Booster”. Konceptualisering. Avslutning. Bestämma
mål. Utvärdering.
Svårigheter med KBT: Det är jobbigt. Det kräver motivation och viss insikt, vilja att förändra sig.
Det kräver god allians med pat. Det är svårt om pat har mycket undvikande strategier (inte vågar
exponera sig) och andra vidmakthållande faktorer.
Vidmakthållande faktorer: Inflexibel/rigid personlighet. Svårt att ändra gamla invanda mönster.
Bekväm ”offerroll” hos pat. Grubbel utan konstruktiv lösning. Undvikande beteende,
säkerhetsbeteende. Dysfunktionella nära relationer. Dålig självinsikt hos terapeuten.
Piller eller prat? Beh symtom eller bakomliggande orsak? Ofta bra att kombinera KBT och
psykofarmaka. Försök undvika bensodiazepiner. Diagnos eller livsproblem? Sjukvård eller coachning?
KBT:s plats i vården: Farmakologins begränsningar. Samtalsteknik, motiverande samtal. PV–all
sjukvård. Psykiatri. Internetbaserad KBT.
När ska vi rek KBT? Om handikappande kognitiva tankefällor. Pat blir inte nöjd, vill ha något mer.
Kroniska sjd. Återkommande depression eller ångest.
KBT vid specifik fobi: Förklaringsmodell: Respondent inlärning, modellinlärning.
Vidmakthålls av: Undvikande. Generaliseras till andra situationer.
KBT vid paniksyndrom: Vidmakthålls av: Orealistiska föreställningar om panikattacker.
Undvikanden. Säkerhetsbeteenden.

Ångestkurvan

KBT vid tvångssyndrom (OCD): Består av tvångstankar och tvångshandlingar (overta, koverta).
4 vanliga teman: Rädsla för kontamination. Tvivel och upplevelse av ansvar för att förhindra att andra
skadas. Symmetri och upplevelse av ofullständighet, ”just right”. Oacceptabla tankar (religiösa,
sexuella, våldsamma).
Vidmakthålls av: Tvångshandlingar. Undvikanden. Återförsäkringar.
Beh: Psykoedukation. Exponering med responsprevention (ERP).
 Exponering: Utsätta sig för situationer som triggar tvångstankar och skapar obehag
 Responsprevention: Avstå från att utföra tvångshandlingar.
 Återfallsprevention.
Sammanfattning: Samtalsbeh som kan hjälpa mot allt – om man är motiverad! Exponering – göra det
man är rädd för! Inställningen betyder allt! Tanken och beteendet kan styra känslan! KBT är kraftfullt,
roligt och jobbigt!
Jämförelser:
PDT kontra KBT: PDT (och den interpersonella terapin) skiljer sig från KBT genom att man i
psykodynamisk terapi har:
 1) ett fokus på känslor och pats känslouttryck i terapin
 2) ett utforskande av pats ovillighet att beröra vissa ämnen
 3) en strävan att identifiera mönster i pats handlingar, tankar, känslor, upplevelser och
relationer
 4) betoning på saker som hänt tidigare (historiska händelser i pats liv)
 5) ett fokus på pats interpersonella upplevelser
 6) ett uttalat fokus på själva terapirelationen
 7) ett utforskande vad gäller pats önskningar, drömmar och fantasier
KBT kontra PDT: KBT skiljer sig från psykodynamisk terapi genom att man i KBT:
 1) har hemuppgifter samt aktiviteter utanför själva terapirummet
 2) det finns en tydlig målsättning och agenda för terapin
 3) man lär ut färdigheter för att pat ska kunna hantera svårigheter
 4) en betoning på här och nu, samt framtida upplevelser och händelser
 5) utbildningsinslag får stort utrymme t.ex. vad gäller själva behandlingen, problemet pat lider
av och symtomen
 6) ett fokus på beteenden och tankar
Behandlingsval vid psykiatriska tillstånd:
Mild-måttlig depression: KBT och interpersonell terapi (IPT) har starkast stöd. PDK har ”måttligt
vetenskapligt underlag”. Underlag saknas för psykodynamisk långtidsbeh och psykoanalys.
Psykoterapi är effektivt och ger minst lika bra, och ibland bättre och mer bestående effekter än lm.
Social fobi: KBT 1:ahandsval. Internetförmedlad KBT kan prövas som alt. Lm 2:ahandsval. Inget stöd
för att PDT eller IPT skulle vara verksamt. Vid undantagsfall kan sjukvården erbjuda psykodynamisk
korttidsterapi  ger mkr liten nytta, alt liten nytta i förhållande till alt åtgärder.
Paniksyndrom: KBT och lm väs likvärdiga, 60–85% förbättras. Lm snabbare och mer
panikblockerande medan KBT bättre beh agorafobiska besvär, samt skyddar bättre mot återfall efter
avslutad beh. KBT 1:ahandsalt för många pat eftersom effekten är likvärdig med lm, mer bestående
och förenad med mindre risk för biv. Internet-KBT kan prövas som alt till annan KBT. Vid
undantagsfall kan sjukvården erbjuda psykodynamisk korttidsterapi.
Tvångssyndrom: KBT (ERP) 1:ahandsval. Lm 2:ahandsval. Inget vetenskapligt stöd för andra
terapiformer.
OCD
Social fobi
Paniksyndrom
PTSD

Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid vanliga psykiatriska tillstånd
Prio 1
Prio 2
Prio 3
KBT
Antidepressiva
KBT
Antidepressiva, Internetbaserad KBT
KBT
Antidepressiva
KBT
EMDR
Antidepressiva

GAD
Lindrig depression
Medelsvår depression
Svår depression

KBT
Internetbaserad KBT, IPT
KBT/IPT, antidepressiva
Antidepressiva

Antidepressiva

ECT

Sammanfattning:
 Socialstyrelsens rek är att KBT i de flesta fall ska erbjudas som 1:ahandsbeh (IPT vid
depression).
 Psykoterapi är effektivt och ger minst lika bra, ibland bättre och mer bestående effekter än lm.
 Det saknas idag KBT-utbildade terapeuter, och knappt några terapeuter med IPT-kompetens.
o Konsekvens 1: Fler pat blir tyvärr utan de beh som har bäst stöd för att beh sjd.
o Konsekvens 2: Fler pat får tyvärr psykoterapeutisk beh som ej utvärderats och där
effekterna av beh är outforskade.
------------------------------------------------9. Motiverande samtal----------------------------------------------När? Minska riskbeteenden. Minska psykisk ohälsa. Öka hälsobeteenden. Öka följsamhet i beh.
Oftast mer effektivt än traditionell rådgivning. Oftast minst lika bra som annan beh (KBT, 12-stegs).
Tar mindre tid  kostnadseffektivt. Stand-alone eller i komb. ”Lättare att ta upp känsliga ämnen”.
Motiverande Samtal (MI): En samarbets- och målinriktad kommunikationsstil som riktar särskild
uppmärksamhet mot förändringens språk. Den är avsedd för att stärka personlig motivation och
åtagande för ett specifikt förändringsmål genom att framkalla och utforska personens egna skäl för
förändring inom en accepterande och medkännande atmosfär.
MI-anda:
 Ett aktivt samarbete som bygger på ett jämställt förhållande (partnership).
 Samtalsledaren förmedlar acceptans av människans absoluta värde och autonomi genom
empati och bekräftelser.
 Samtalsledaren visar medkänsla (compassion) och underlättar aktivt till att personen ska må
bra.
 Samtalsledarens roll är att framkalla (evocation) tankar, känslor och strategier för förändring.
”Du har vad du behöver och tillsammans ska vi finna det”.
Empati och MI-färdigheter  Mer förändringsprat + Minskat motstånd  Åtagande + Förändring

Samtalets processer: Engagerande. Fokuserande. Framkallande. Planerande.
Möt personen där den är: Hur beredd är personen att förändra sina vanor?
Nyanser av förändringsprat:
 Önskan, förmåga, skäl, behov: Jag vill gå ner i vikt. Jag skulle kunna minska drickandet under
vardagarna. Jag skulle förmodligen få mer energi. Jag måste göra något, annars blir jag
lämnad av min sambo.
 Åtagande, aktivering, ta steg: Jag ska slänga alla mina cigaretter idag. Jag känner mig beredd
att börja förändringen. Jag ringde beroendecentrum igår.
Framkalla förändringsprat: Förberedandemobiliserande.
 Låt personen själv hitta argumenten för förändring: Vad är det som gör att du vill prioritera
detta nu? Hur skulle du göra för att lyckas?
 Be personen att utveckla sina tankar, utforska personens mål och värderingar: Vill du
utveckla det? Kan du ge ett exempel? Berätta mer! Jag blir nyfiken!
 Visa att du hör personens önskan att förändra: Samtidigt som du tycker det är svårt, vill du
göra något nu.
Undvik expertrollen: Att ge för mycket tips och råd.
BÖRS – samtalstekniker: Bekräfta, Öppna frågor, Reflektivt lyssnande, Sammanfatta.
 Bekräftelser: Att känna igen och visa för personen vad som är bra. Att stödja och uppmuntra.
Visar förståelse, empati. Skapar engagemang och minskar motstånd. Måste vara äkta. ≠
Beröm. Använd ”du”, undvik ”jag”.
o Exempel: Ansträngningar och framsteg: Vad bra att du kom idag. Vilken klok idé! Det
var ett stort steg att berätta det här för mig.



Öppna frågor: Involverar personen. Öppnar upp samtalet. ”Vad”, ”Hur”, ”På vilket
sätt”, ”Berätta!”
 Sammanfattningar: Samlar ihop det som sagts. Stämma av om man uppfattat rätt. Avsluta
med det som man vill fortsätta med.
 Reflektioner: Att aktivt lyssna och försöka förstå personens dilemma. Visar förståelse, empati.
Förebygger missförstånd.
o Enkel reflektion: Upprepa eller formulera om det som personen säger. Samma
betydelse, inget nytt tillförs.
o Komplex reflektion: Formulera det som sägs ”mellan raderna”. Spegla en
underliggande känsla/mening, tillför något nytt.
o Exempel: ”Jag tror att jag borde dricka lite mindre, men det är så svårt att avstå,
speciellt nu när det är sommar och grillsäsong. Jag vill unna mig ett glas vin då och då,
alla andra gör ju det.” Du vill dricka vin då och då. Du har svårt att avstå från att
dricka vin. Du vill egentligen dricka mindre. Du har redan försökt att avstå från att
dricka vin. Du vill inte sluta helt, men att minska skulle passa dig bra. Du har funderat
mycket på det här och försöker hitta ett sätt att minska ditt drickande som passar dig.
Omformulering: Du mår dåligt för att du inte nått ditt mål. Men det är ju en stor skillnad från när du
började! Du har druckit en gång sen sist och efter det bestämde du dig igen för att vara vit!
Styrkor och egenskaper: Du är en person som tänker efter före. Du tar ansvar för dina beslut. Du ser
saker ur fler perspektiv. Du är kreativ. Du tänker på din hälsa. Din nyfikenhet hjälper dig att få reda på
saker. Du har lätt att hålla fokus. Du är målmedveten.
Meny-agenda: Blodprov, alkohol, rökning, symtom, fysisk aktivitet. Information i dialog.
Utforska vad personen redan vet: Vad känner du till…? Vad vet du om…? Vad har du hört om
detta?
Erbjud information: Kort, saklig och anpassad.
Utforska igen: Vad tänker du om det? Vad innebär det för dig? Hur ser du på det?
Att skapa diskrepans: Stimulerar motivation. Skillnad mellan nuvarande och önskade situation. Ger
en målbild att sträva mot. Ska vara lagom stark. Realistiska mål: Personen måste känna tillit till sin
egen förmåga.
Ambivalensutforskning: Vad är det som är pos/neg i nuläget? Om du gjorde en förändring vad skulle
vara pos/neg för dig då?
Skalfrågor: På en skala mellan 0 och 10… Hur viktigt är det för dig att ändra dina vanor? Hur säker
är du på att du skulle kunna lyckas? Hur beredd är du att påbörja en förändring just nu? Hur kommer
det sig att du väljer … och inte en lägre siffra? Vad skulle du behöva för att komma till en högre
siffra?
Att stärka beslut: Förhandla fram en plan med tydliga mål: Specifikt. Mätbart. Accepterat/attraktivt.
Realistiskt. Tidsbestämt.
Använd gärna skalfrågor igen: Hur stärka beslut? Hur ska du gå tillväga? Vilka hinder och
svårigheter behöver du hantera? Vad är ditt mål och hur vet du att du har nått dit? Vilken hjälp
behöver du? Vilka personer i din närhet behöver få reda på ditt beslut? Vad tänker du göra tills nästa
gång vi ses?

Motstånd:



Relationsmotstånd: Discord = dissonans i hjälparrelationen.
o Rådgivaren: Rättningsreflex – ”Omsorgsreflex”. Naturlig tendens hos behandlaren.
Korrigera och lägga tillrätta. Övertyga och övertala. Visa på andra perspektiv. Vill
bara väl…
o Klienten: Känner skam och skuld. Förutfattad mening hos patienten.
 Förändringsmotstånd: Sustain = icke förändring/bibehållande. Jag tycker verkligen om att
röka/dricka. Jag förstår inte hur jag ska kunna sluta. Jag behöver nog inte sluta. Ingen kan få
mig att sluta. Klienten är inte redo för förändring!
Möta motstånd – dansa med: Visa empati. Reflektivt lyssnande. Sammanfatta. Ändra fokus. Betona
personens autonomi och kontroll över att själv ta beslut om och när förändring ska ske. Backa ett steg.
Be om ursäkt.
-------------------------------------10. Elektrokonvulsiv behandling (ECT)-----------------------------------Framkallar ep-anfall. Sker i narkos. ECT ger god och snabb effekt. ECT kan ev ge minnesstörningar
under pågående beh. Depression i sig kan ofta ge minnesstörningar. ÖL ordinerar, uni/bilat
elektrodplacering, somatisk bed av narkosläkare, beh ges som serie, särskilt utbildad personal.
Verkningsmekanism: Både ep-kramp och hjärnans hämning av anfall. Återskapar balans i
transmittorsystem. Celltillväxtstimulerande ämnen bildas. Neuronala nätverk byggs om.
Snabbare och större effekt än lm-beh. Bäst dokumenterat vid svår depression.
Vilka tillstånd har god respektive sämre effekt av ECT?
 God: Depressioner med tydlig motorisk hämning, depression med depressiva
vanföreställningar eller hallucinationer, tydligt avgränsad depressiv episod, katatoni oavsett
underliggande etiologi, cykloid psykos, mani med konfusionsinslag, postpartumpsykos,
tidigare god effekt av ECT.
 Sämre: Långvariga depressioner, depression med personlighetsstörning, depression sekundär
till somatisk sjukdom, tidigare bristfällig effekt av väl genomförd ECT.
Ökad risk vid samtidig somatisk sjuklighet: Instabil/allvarlig hjärtkärlsjd, aneurysm med risk för
ruptur, ökat ICP, färsk hjärtinfarkt, nedsatt lungfunktion (KOL, astma, pneumoni), övriga tillstånd
med förhöjd narkosrisk.
Biv: Muskelvärk, HV, tandlossning, kardiovaskulär kompl, kognitiva.
Etik: ECT underanvänds i många länder. Stereotyp bild av media. Antipsykiatriska rörelser. Viktigt
utbilda läkare så ECT används på rätt sätt.
-------------------------------------------------------11. Kristeori---------------------------------------------------Psykiska konsekvenser av trafikolyckor:
 Akuta reaktioner: Krisreaktioner, akut stresstörning.
o Krisreaktioner: Utv-livskriser, reaktioner på psykosociala stressbelastningar,
sorgreaktioner, existentiella kriser  Kristeori (anpassningsstörning)
 1 år efter allvarliga olyckor: 25% psykisk sjuklighet bland skadade.
 Bland oskadade har 10% posttraumatiska symtom.
Traumatisk reaktion: Reaktioner på plötsliga oförutsedda, allvarliga händelser som är svåra att
bemästra  Traumatisk stressteori (PTSD, ASD)
Stessteori: Balans mellan resurser och belastning. Homeostatisk mekanism ökar resurerna efter en
yttre störning. Kris = avgörande vändpunkt.
Traumatisk stress: Överbelastning  fraktur. Trauma = sår.
Grundantagande: De flesta kommer klara sig bra. Men en mindre andel får problem med
återhämtning och risk för besvär på sikt.
Krisreaktion: Fenomenologiskt: Chock, reaktion.
 Adaptiva reaktioner: Oförutsägbara, instabila, komplexa, inte ”symtom”. Ledsenhet, rädsla,
förvirring, ilska. Detta oroar i sig inte den drabbade.
 Bemötande av akut kris (chock): Visa omsorg, skydda från mer påfrestningar, lugna, ge stöd,
info om det mer omedelbara, underlätta kontakt med närstående, somatisk us, normalisering.

Potentiella trauman: Extrema yttre påfrestningar som man för stunden varken kan hantera eller fly
ifrån. Initialt svårt att avgöra om det rör sig om benign krisreaktion eller om det kan utv till traumatisk
stress. Syfte med intervention: Bryta cykeln av störd kognition/känsla/beteende.
 Händelser: Olyckor och katastrofer, hot och våld, egen livshotande skada eller sjd,
upplevelser av livsfara, plötsliga oväntade dödsfall (barn, suicid).
 Hur vanligt: 80% av svenskfödda, oftast trafikolycka. 86% av utlandsfödda (trafikolycka,
våld, tragiskt dödsfall, krig >40%). 50-98% utvecklar inte allvarlig psykisk ohälsa.
 Reaktioner:
o Biologiskt: Fysiologisk stressaktivering: Autonoma nervsystemet, HPA-axeln.
o Beteende/psykologi: ”Överlevnadsprogram” med fight/flight/freeze, skanning,
fokusering, dissociation, inprägling av sinnesintryck.
o Känsloöversvämning
Extrem stress: Obalans mellan underaktiv cortex och överaktiva subkortikala funktioner (limbiska
systemet)  Extrem stress (hot, hjälplöshet, rädsla). Ögonkontakt, kroppskontakt. Tala med, vad heter
du… Info, var är vi, vad har hänt, uppmana till att göra själv.
Psykiska reaktioner
 Reaktion pendling mellan: Återupplevanden (flashbacks, mardrömmar). Undvikande och
känslomässig avtrubbning.
 Tillit och trygghet rubbas
 Upplösning av identiteten
 Förhöjd inre beredskap (arousal)
Normala reaktioner – anteciperande rådgivning: Overklighetskänsla. Minnesbilder. Inre oro.
Katastrofkänsla. Kroppsliga reaktioner. Sömnproblem. Ilska, irritation. Existentiella tankar.
Maladaptiva reaktioner: Inga lugna stunder. Dissociation. Intrusioner. Tillbakadragenhet. Oförmåga
reflektera. Underlätta och uppmuntra: Kontakt med verkligheten här och nu. Kroppsrörelse, fysiska
upplevelser. Socialt stöd.
Fokus på riskpersoner: Tidigare traumatisering eller psykiska besvär. Under händelsen upplevt
livshot eller panik, groteska upplevelser, förluster. Kvarstående hypervigilans, sömnproblem,
avskärmning. Pågående påfrestningar (bostad, jobb, ekonomi). Bristande stöd från familj, vänner,
arbetsplats.
Ökad risk för: Posttraumatiska tillstånd. Nedstämdhet/depression. Ångesttillstånd. Sömnbesvär.
Kroppsliga funktionella besvär. Missbruk.
 PTSD: Händelse med upplevelse av (hot om) död, allvarlig skada (+ en reaktion av skräck,
hjälplöshet). Intrusion. Undvikande. Nedstämdhet och negativa tankar. Hyperreaktivitet och
irritabilitet. Samsjuklighet med depression/missbruk/annan ångest.
 Akut stressyndrom (ASD): Som PTSD upp till 4v efter händelsen, ASD  PTSD.
Anpassningsstörning: Reaktioner på (icke-)extrema händelser (konflikter, skilsmässa, sjd) som ej blir
traumatiska (stressteoretiskt).
Normal sorgreaktion: Reaktion på förlust; längtan och smärta. Olika vägar i sorgen.
 Intuitivt sörjande: Olika varierande starka känslor som uttrycks (”traditionellt sorgarbete”).
 Instrumentellt sörjande: Fokus på tankarna, aktivitet, problemlösning, ovilja till samtal.
Problematisk sorgreaktion: Traumatisk sorg (trauma + förlust). Förlängd/komplicerad sorg.
Depression.
Hjälpbehov av samtalet: Kvalitet på sömn och vila. Fungerar i kontakt med andra. Funktionsnivå i
familj, i jobb, i skola.
Omedelbar insats vid: Bristande realitetsuppfattning, ihållande ångest, depressiva symtom. Missbruk.
 Barn: Vid omsorgssvikt, beteendeförändring.
Behov av uppföljning: Traumatisk sorg. Depression. PTSD-symtom. Riskbedömning.

Råd: Låt några timmar gå innan sömn. Lev som vanligt. Låt tankarna komma och gå. Undvik inte!
Fysisk aktivitet. Prata om du känner för det.
-------------------------------------------------12. Affektiva syndrom---------------------------------------------Normalvariation av stämningsläge och aktivitetsnivå. Normalt stämningsläge är att inte känna sig
överdrivet nedstämd, euforisk, irritabel eller överaktiv, utom under de rätta omständigheterna.
Mani  Hypomani  Normal  Lindrig depression  Svår depression
Affektiva temperament: Hypertymt (överdriven optimism, brist på självkritik, pratsamhet och
överdriven glättighet), cyklotymt (återkommande omväxlande stämningslägesstörningar), dystymt
(allmän håglöshet och i likgiltighet för arbete och fritidssysselsättningar, nedsatt livslust).
Förstämningssyndrom = Affektiva syndrom:
 Depressiva syndrom: Egentlig depression, dystymi (kroniskt)
 Bipolära syndrom: Bipolärt syndrom, cyklotymi (kroniskt)
 Andra förstämningssyndrom: Sekundära, övriga

Bipolär sjd: Mani, depression, blandepisod, rapid cycling (12 mån). Bipolär I (1%), bipolär II (1%),
bipolär UNS (3%), affektivt temperament (10%).
Psykisk sjd-självmord: Depression, psykos (schizofreni), beroendesjd (alkohol, narkotika),
personlighetsstörningar.
Prevalens: Egentlig depression 24% livstidsprevalens, bipolär I 1%, bipolär II 1,1%.
Externa faktorer: Konstitutionell sårbarhet för negativa livshändelser, personlighetsfaktorer,
genetiska polymorfismer.
1. Egentlig depressionsepisod:
A. Minst 5 av följande symtom under minst 2v:
1. Nedstämdhet
2. Klart minskat intresse eller glädje
3. Minskad aptit/vikt eller ökad aptit/vikt
4. Sömnstörning (nästan varje natt)
5. Psykomotorisk hämning/agitation
6. Svaghetskänsla/energibrist
7. Känsla av värdelöshet eller överdrivna skuldkänslor
8. Minskad koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet
9. Tankar på döden eller självmordstankar/planer
B. Kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion
C. Ej orsakad av någon substans eller sjukdom/skada
Depressionstyper: Årstidsbunden, melankolisk, psykotisk, postpartum, atypisk, neurotisk.
 Psykotisk: Stämningskongruenta vanföreställningar, mkt allvarligt tillstånd, hög suicidrisk,
inläggningsind.
Varför blir man deprimerad? Förluster (sorg), kränkning, utmattning, ärftlighet, störningar i hjärnans
signalämnen, personlighet, hormonrubbningar, sannolikt också traumatiska händelser i barndomen.
Förekomst: Punktprevalens 4-7%, årsprevalens 7-8%, livstidsincidens 15-45%, 30% av psykiatripat.
När tänka depression? Psykiska besvär som debuterar plötsligt: ångest, sömnstörningar, hälsoångest.
Minnesstörningar hos äldre som debuterar och progredierar snabbt: pseudodemens.
Sjdförlopp: Utvecklas under några veckors tid. Subsyndromal period innan insjuknande. Duration >4
mån om obeh. 20-30% når endast partiell remission. 5-10% har en duration >2år. <50% återinsjuknar.

Svårighetsgrad: Mild/måttlig, svår +/- psykossymtom (+/- stämningskongruenta psykossymtom),
återkommande, kronisk (=>2år).
Ytterligare ställningstagande: Missbruk, psykosocial belastning, behandlingsföljsamhet.
Suicid: Åtminstone ¾ av suicid föregås av depression. Bör alltid beaktas vid depressionsbeh.
Riskfaktorer suicid: Man (m:k 2:1; högst incidens för män >65), tidigare suicidförsök, suicid i
familjen, skört socialt nätverk, personlighetsstörning, missbruk, långvarig psykisk sjd).
Suicidriskbedömningsintervju: Närma dig utifrån t.ex. ”när man är så här nedstämd är det vanligt att
man inte tycker att livet är värt att leva, är det så för dig?” eller ”har du någon gång tänkt att det är lika
bra om du vore död? nuläge?”. ”Har du någon gång avsiktligt skadat dig själv? Nuläge?”. ”Har du
funderat på att ta ditt liv?”. ”Hur tänker du när det gäller barnen?”. ”Hur skulle du göra?”.
Diagnostik och skattning: SCID-I, MINI, MADRS, Hamilton, CORE, PHQ-9, BDI, AS-18.
Serotonin och NA: Reserpin, tryptofan, markörer vid depression, beh vid depression.
Antidepressiva: Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), selektiva NA-återupptagshämmare, monoaminoxidashämmare (MAOI), övriga.
PV  Psykiatri: Diagnostik  Minst 2 försök med AD, minst 6v beh i adekvat dos  Lämpliga lm:
SSRI, venlafaxin, mirtazapin  Hög suicidalitet, vanföreställningar, grav funktionssvikt, bipolär sjd.
Praktiska råd för ökad adherens: Bra beh-allians, involvera familjen, info muntligt och skriftligt om
biverkningar, diskutera/fråga efter pats biverkningar, fråga om/hur pat tar sin medicin, pat- och
anhörigutbildning, pat- och anhörigförening, psykoterapi.
Beh:


Unipolär depression: SSRI (citalopram), SNRI (venlafaxin, duloxetin), NERI/NRI
(reboxetin), TCA (klomipramin, nortriptylin), alfa2-antagonist (mirtazapin),
melatoninagonism (MT1, MT2; agomelatin – 5-HT2C-antagonism), litium.
o Lindrig: Stöd/problemlösning/”watchful waiting”/fysisk aktivitet/webb-KBT. (Ev lm,
ev psykoterapi). Exspektans, psykosociala åtgärder (stöd, hjälp, motion), KBT,
antidepressiva (ex vid dystymi; SSRI, bupropion vid sexuella biverkningar).
o Medelsvår: Psykoterapi (KBT) och/eller lm. (SSRI, bupropion; antidepressiva med
bredare anslag (mirtazapin, venlafaxin, duloxetin, nortriptylin med
plasmakoncbestämning), i 2:ahand kombbeh (antidepressiva + KBT, antidepressiva i
komb).
o Svår: Lm eller ECT.
 Bipolär depression: Lamotrigin, Quetiapin, Litium.
Behandlingsutbud:
 Psykologisk beh: Kognitiv beteendeterapi (KBT). Tidsbegränsad, aktiv, kollaborativ, fokus
på aktuella problem, lösningsinriktad.
 ECT (elektrokonvulsiv terapi): Melankolisk och psykotisk depression, postpartum.
o Princip: Att utlösa ett kontrollerat epileptiskt anfall.
o Ind: Om stor suicidrisk, om vanföreställningar, om stuporösa drag. Svår depression.
o Kontraind: Inga absoluta.
o Biv: Få. Övergående minnesstörning, huvudvärk.
o Vid/efter ECT: Ompröva lm-beh.
 Ljusbeh
 Transkraniell magnetstimulering (TMS)
1.1. Melankolisk depression:
A. Något av följande: (1) lust och glädje i stort sett borta; (2) reagerar inte på positiva stimuli.
B. Minst 3 av följande:
 (1) nedstämdhet av distinkt kvalitet (skiljer sig från sorg)
 (2) nedstämdheten värst på morgonen
 (3) tidigt uppvaknande (minst 2 timmar)





(4) stark hämning eller agitation
(5) betydande aptitlöshet eller viktminskning
(6) överdrivna eller obefogade skuldkänslor

2. Utmattningssyndrom:
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst 2v. En/flera stressfaktorer i minst 6 mån
B. Brist på energi dominerar  minskad företagsamhet, minskad uthållighet/förlångsammad
återhämtningstid vid psykisk belastning
C. Minst 4 av följande:
 (1) koncentrationssvårigheter/minnesstörning
 (2) nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
 (3) känslomässig labilitet eller irritabilitet
 (4) sömnstörning
 (5) kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
 (6) värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, GI-besvär, yrsel eller ljuskänslighet
3. Dystymi: Kronisk, fluktuerande, tidig debut (tonår), ”low-grade depression”, ångest, somatisering.
Depression hos äldre: Underdiagnostiseras – klinisk bild ej alltid tydlig. Val av terapi viktigt. Stor
återfallsrisk – indikation för långtidsmedicinering.
”Switch”: >=3 episoder ökar risken för mani. Prospektiva studier visar att personer med
återkommande depression på sikt ofta utvecklar bipolaritet. Indikation för litium!
Kliniska frågor: Hereditet för manodepressiv sjd, suicid, återkommande depressioner eller episodisk
psykisk sjd. Finns tidigare episod med uppvarvning? Har antidepressiva utlöst manisymtom? Finns
tydliga episodiska besvär? Har >=3 depressioner förelegat? Inhämta info från anhöriga! Social
anamnes!
Vid debut: DT/MR, EEG, lab. Informera pat! Ställ ej diagnosen unipolär depression innan bipolär sjd
uteslutits! Värdera suicidrisk! Överväg stämningsstabiliserare vid bipolär depression.
Stimulusbegränsning vid mani!
4. Manisk episod:
A: Förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning under minst 1 vecka.
B: Har minst 3 av följande symtom:
 (1) förhöjd självkänsla eller grandiositet
 (2) minskat behov av sömn
 (3) mer pratsam eller svårigheter att hålla tyst
 (4) tankeflykt/tankarna rusar genom huvudet
 (5) lättdistraherad, perifer uppmärksamhet, försämrad buffring i arbetsminnet, försämrad
manipulation i arbetsminnet, stimulusstyrd
 (6) ökad målinriktad aktivitet eller psykomotorisk agitation
 (7) hänger sig åt lustbetonade aktiviteter (hedoni)
C. Orsakar påtaglig försämring i yrkesliv eller sociala aktiviteter alt sjukhusvård är nödvändig alt
psykotiska drag finns med i bilden
D. Symtomen beror inte på fysiologiska effekter av någon substans eller somatisk sjukdom/skada
Sjdförlopp: Sjddebut vid 20åå. Ofta korrelerar debut med extern stressor.
Duration: Veckor-månader. Ofta abrupt slut på episod. 60% hamnar omedelbart i depression.
Svårighetsgrad: Mani, hypomani (>=4 dagars symtom, mindre uttalad funktionsnedsättning).
Diff: Schizofreni, schizoaffektiv sjd, ångestsjd, missbruk, ADHD, borderline PS, hypertyreos, Mb
Fahr, neurodegenerativ sjd, MS, stroke, lm-utlöst.
Diagnostik och skattning: SCID-I, MINI, YMRS, AS-18, MDQ.
Dopaminerga: Olanzapin, Risperidon, Haloperidol, Aripiperazol, Quetiapin, Ziprazidon
Icke-dopaminerga: Valproat, Lamotrigin, Karbamazepin, Klonazepam
Beh:
 Farmaka:




o Akut: Valproat, olanzapin, risperidon, bensodiazepiner.
o Profylax: Litium, valproat, quetiapine.
ECT: Vid utebliven respons på 1:ahandsbeh.
Psykoedukation/KBT.

5. Hypoman episod: Kriterier som för manisk episod förutom: Kortare duration – minst 4 dagar.
Mindre påverkan på social och yrkesmässig funktion
6. Bipolär sjukdom (BP)/Manodepressiv sjd:
Sjdtyper: Bipolär sjd typ I, bipolär sjd typ II, affektiva blandtillstånd, rapid cycling, cyklotymi.
 Bipolär I: Depression + mani.
 Bipolär II: Depression + hypomani.
 Rapid cycling: 12-24% av bipolära pat. Högre suicidrisk, alkoholmissbruk och större
funktionsnedsättning. Svårbeh depressioner övervägande. Etiologi oklar – liten
överrepresentation hos kvinnor. Svarar sämre på stämningsstabiliserare – oftast behov av
kombinationsterapi.
Skillnad på hypomani och mani?
 Mani: Påtaglig funktionspåverkan, psykotiska drag eller behov av sjukhusvård.
 Hypomani: Uppvarvning, irritabilitet, etc, utan ovanstående funktionsnedsättning.
Sjdförlopp: Högre suicidrisk, psykotiska symtom och komorbiditet vanligare. Mer kronisk bild. 20%
vid BP. Vanligare hos kvinnor. Kan förekomma vid olika bipolära tillstånd.
Samsjuklighet:
 Missbruk: Kan maskera bipolär sjd. Kan också misstolkas som bipolär sjd. Hereditet.
Överväg remiss till beroendemottagning.
 Manisk psykos: Ofta stämningskongruenta vanföreställningar, hereditet, anamnes.
Diff: ”Neuropsykiatriska funktionshinder”, missbruk, psykotiska symtom, organisk genes.
Stress-sårbarhetsmodellen: Arv  (+miljöfaktorer ) sårbarhet  (+stressfaktorer ) bipolär sjd.
Sårbarheten består i att hjärnan lättare hamnar i tillstånd av överaktivitet (mani) eller underaktivitet
(depression). Ibland kan olika delar av hjärnan vara i olika faser (blandtillstånd).
 Neuropsykiatriska funktionshinder: Ofta snabbt växlande stämningsläge. Ingen periodicitet.
Debuterar oftare i småbarnåren. Hög heritabilitet.
 Organiska störningar: Kortison, antidepressiva, amfetamin, Huntingtons, el-rubbningar,
tumor cerebri, frontallobsdemens.
Diagnostiskt delay – bipolär sjd – livsdiagram: 18 år första symtom på depression, 28 år första
hypomaniska episod, 32 år diagnostiserad med depression, 36 år diagnostiserad med bipolär sjd, 39 år
litiumintroduktion, därefter mest smådepressioner.
Underdiagnostikens konsekvenser: Sen insättning av förebyggande medicinering kan innebära
sämre effekt. Högre funktionsnedsättning och sämre långtidsprognos. Hög självmordsrisk ssk de första
åren. AD kan initiera hypomani/mani. Hög skilsmässofrekvens. Hög suicidrisk!
Depression – när tänka “bipolärt”: Debut, barndom eller tonår, postpartumsymtom, melankoli,
psykos, hereditet, hög förekomst av affektiv sjd i släkten, farmakainducerad hypomani.
Beh: OBS! Neuroleptika är inte 1:ahandsval!
Litium: Mest beprövade stämningsstabiliseraren. Etablerat som 1:ahandsval vid underhållsbeh av BP.
Unik ställning som suicidprofylax. Bäst som maniprofylax, något sämre mot depression.
 Effekt: 30% av BPI-litiumrespons. 50% full/partiell effekt. Klinik talar för ärftlighet.
 Biv: Hypotyreos, viktuppgång, tremor, hyperparatyroidism, njurar.
o Njurar: Nedsatt tubulär funktion 20%. Nedsatt glomerulär funktion sällsynt.
 Om pat ej blir bra: Optimera dos. Bristande följsamhet alltid tänkbart – följsamhet viktigaste
prediktorn för effekt. 50% full adherence, 25% partiell, 25% ingen. Riskfaktorer: Missbruk,
blandepisoder.

Episodförebyggande beh: Litium (1:ahandsval), antiepileptika (valproat, lamotrigin), atypiska
antipsykosmedel (olanzapin, quetiapin).
Att förebygga bipolär depression:
 Komb: Litium, litium + antidepressiva, litium + lamotrigin, litium + quetiapin, ECT.
 Välinformerad pat: Beh-allians, tidiga tecken.
Att förebygga mani:
 Litium i optimal dos
 Om ej effekt  Ändra beh: Valproat, litium + valproat, litium + neuroleptika, andra komb.
 Välinformerad pat: Tidiga tecken, egen intervention.
Akut BP-depression: Sämre effekt av AD än vid unipolär depression. Risk för switch? Tidigare beheffekt och biv. Hereditet. Psykotiska symtom. KBT har sällan effekt. AD + litium. Quetiapin.
7. Blandepisod: 2-3 av motstående symtom under en affektiv episod.
 Mani med depressiva symtom.
 Depression med maniforma symtom.
------------------------------------------------------13. Suicidologi--------------------------------------------------Svårt område: Väcker ångest och rädsla hos anhöriga och behandlare. Rädsla för kritik och
anmälning. Säker förutsägelse och förebyggande omöjligt.
Kaos: Oöverlagt trots känd bakgrund. Hopplöshet: Mörksyn och tunnelseende. Isolering: Når inte
andra. Ångest: Driver handlandet, påskyndar. Ambivalens: ”Vill leva, men inte så här”.
Suicid: Medveten, uppsåtlig, självförvållad handling som leder till döden. Annan självförvållad
självskada (parasuicid). Män 3-7x högre suicidtal än kvinnor. Suicidtal ökar med åldern. Det går 10-40
suicidförsök på varje fullbordat suicid.12-månprevalens: Suicidtankar (2%), suicidplaner (0,6%),
suicidförsök (0,3%).
<90% av suicidfall har psykiatrisk diagnos: Depression (uni/bipolär), missbruk, psykos
(schizofreni), PS (ssk borderline), ätstörning, PTSD (inkl traumatisk barndom)
Depressioner med ökad risk för suicid?
 Om man är ovan vid depressivt upplevande
 Om depressionen är mycket djup eller långvarig
 Ångestsymtom medför risk under första tiden
 Sömnstörning ökar risken
 Om man inte blir helt bra
Riskfaktorer:
 Statiska: Tidigare suicidförsök. Man. Hög ålder. Ensamstående. Självmord i familjen.
Traumatisk barndom.
 Dynamiska: Aktiv psykisk sjd
 Omedelbara varningstecken:
o 1. Sucicidstegen: Tankar, avsikt, planer, förberedelser, genomfört försök.
o 2. Intensiva affektiva tillstånd: Outhärdliga/okontrollerbara (”känsla av att gå
sönder”). Svår ångest. Ursinne. Desperation. Övergivenhet. Ensamhet. Hopplöshet.
Självhat. Skuld. Förnedring.
Skyddsfaktorer för suicidalitet: Hopp om framtiden och möjlighet till att bli bättre eller lösa sina
problem. Bra socialt stöd. Bra behkontakt. En tro som förbjuder självmord. Hemmavarande barn. Bra
impulskontroll och låg ångestnivå. Adekvat beh för psykiatrisk grundsjd. Att tidigare kunnat motstå
suicidplaner/impulser.
Hur frågar man?
 Direkt fråga: ”Har du tankar på att ta ditt liv?”
 Indirekt fråga: ”Hur är det med din livslust?”
 Fråga sedan vidare: ”Tänker du på självmord?”, ”Vill du ta ditt liv?”, ”Har du planerat hur
du ska göra?”, ”Har du förberett det du planerat?”, ”Har du gjort något försök?”

Basal suicidriskbedömning: Suicidal intention. Varaktighet, hinder, impulser, förberedelser. Verbal,
icke-verbal, direkt, indirekt önskan. Familj (hereditet, personlighet, skada, rollmodell), närkrets,
massmedia: identifikation, metod beskriven. Somatisk sjukdom med suicidrisk.
 A. Tidigare suicidförsök?
 B. Pågående psykiatrisk problematik? Depression, missbruk, PS, psykos, akuta sociala
problem. Ssk om flera problem. Uppmärksamma komb depression-psykos. Intensiva affekter.
 C. Suicidstegen – varningstecken: Tankar. Planer. Föreberedelser.
 D. ”Statistiska” riskfaktorer: Man. Äldre. Ensamstående.
Att väga risker: Skyddsfaktorer kontra riskfaktorer.
Skalor: Skalor kan bara ge systematisk informationsinsamling. Bedömningen är klinisk.
 Suicidstegen från MINI
 SAD PERSONS: Systematisk kartläggning av riskfaktorer
 Suicidintentionsskala (SIS)
o Objektiva omständigheter: Någon närvarande, vald tidpunkt, förhindrat upptäckt,
meddelat sig, förberedelser, skrivit avskedsbrev.
o Subjektiva omständigheter: Förväntad utgång, ville/ville inte dö, tid för förberedelse,
egen reaktion efter handlingen.
Om genomfört suicidförsök:
 Kartlägg (fråga):
o 1. Hur letal är metoden?
o 2. Har upptäckt underlättats eller förebyggts?
o 3. Avskedsbrev?
o 4. Förväntat resultat?
 Dokumentera i journal: Ärftlighet. Socialt. Psykiatrisk anamnes. Aktuellt. Status.
o Sammanfattande bed – motivera riskgrad: Minimal, förhöjd, hög, överhängande.
Grad av säkerhet i bedömningen:
 Gott säkerhet i bedömningen, god kännedom om patienten.
 Tveksamhet i bedömningen, bristande underlag för bedömningen.
När kontakta psykiater/bakjour: Suicidal intention/plan. Andra intensiva varningstecken
(katastrof/kontrollförlust, psykos-depression), annan suicidalitet med tydliga riskfaktorer (ssk tidigare
suicidförsök). Vid handläggning av kronisk suicidalitet. Vid oro av annan orsak. Oerfarna bör alltid
diskutera med bakjour.
Handläggning:
I. Akut suicidalitet i öppenvård:
 1. Validera pats lidande: Visa förståelse och att du är van hjälpa människor i sådan situation
 2. Försök förstå kärnan i pats problem
 3. Undersök ambivalens: Finns det något hopp, något positivt i livet?
 4. Om låg-måttlig suicidrisk: Försök hitta en allians med pat kring en plan för det problem
som ligger bakom dödsönskan. Ge hopp, depressionsbeh, social hjälp.
 5. Utv en positiv kortsiktig plan: Ångestlindring, sjukskrivning, sömnreglering, utred sjd mm.
Mobilisera stöd, kontaktpersoner, anhöriga, boendestödjare, vänner.
 6. Snar uppföljning: Telefon, återbesök.
 7. Utv en krisplan: Vad pat ska göra vid försämring.
 8. Vid akut förhöjd suicidrisk: Psykiaterkontakt för ev inläggning.
II. Akut suicidalitet slutenvård:
 1. Första dygnen riskperiod: Extravak (”X-vak”) ofta indicerat.
 2. Akut medicinering mot ångest, psykos, sömnstörning: Kan lindra snabbt, minska risk.







3. Insätt/planera beh mot grunddiagnos:
o ECT snabbast hjälp vid svår depression
o Antidepressiva
o Antipsykotika
o Litium ger långsiktig riskminskning av suicidrisk
o Föranställ om uppföljning – psykoterapi
4. Hjälp pat med ”andra problem”: Ekonomi, kroppsliga sjd, tand-, relations-,
arbetsplatsproblem.
5. Gör upprepade suicidriskbed.
6. Tiden efter utskrivning riskperiod: Snar återbesökstid, tydlig vårdplan.

III. Kronisk suicidalitet:
 1. Bakgrund: PS, autism, kronisk depression, missbruk.
 2. Dysfunktionell coping: Negativa affekter. Social situation. Relationer. Missbruk.
 3. Rigida tanke- och beteendemönster.
 4. Kontraproduktiv: Följer livsregler, ”scheman”, mönster som skadar dem själva och som
skapar problem i allians med behandlare.
Konsekvenser: Får ofta verkningslösa lm (polyfarmaci). Inläggning på sjukhus ofta kontraproduktiv.
Frustrerar behandlare, personal och närstående. Konflikter skapas mellan behandlare och pat, mellan
behandlare, med anhöriga, sociala myndigheter. Avbryter ofta terapi.
Handläggning av kronisk suicidaltet:
 Rädsla för anmälning kan leda till kontraproduktiva inläggningar.
 Framtvingad inläggning kan öka självdestruktivt beteende.
 Om överhängande suicidrisk – kort inläggning.
 Måste ofta skrivas hem trots hög suicidrisk – alltid bakjoursfall.
 Viktigt med långsiktig uppföljning i öppenvård – speciella psykoterapier (DBT, MBT,
schemafokuserad terapi mm).
Patsäkerhetsarbete: Syftar till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker, tillbud och
negativa händelser. Förebyggande arbete för att minimera risker och skador. Ser till organisationen,
snarare än individen. Säkra system, goda rutiner. Riskanalyser, händelseanalyser när vårdskada skett.
De 5 stora: Psykisk sjd. Tidigare suicidförsök. Missbruk. Social situation. Aktuella suicidtankar.
Kroppslig sjd  Depression + Psykologisk reaktion  Nedsatt ADL  Suicid  Farmaka för grundsjd

---------------------------------------------------14. Ångestsyndrom-----------------------------------------------Ångest förekommer vid nästan alla psykiatriska tillstånd. Vanligt (kvinnor 30%, män 20%), drabbar
unga, kroniska, ökar risken för kroppslig sjd, ökar risken för psykisk sjd, underdiagnostiserade,
underbeh, ger överkonsumtion av sjukvård, är tacksamma att behandla!
Primära ångestsyndrom: Där ångesten driver övriga symtom/beteenden. Specifik fobi,
paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD), social fobi, tvångssyndrom, PTSD.
Punktprevalens: 12-17%, i PV 10-15%, kvinnor högre risk. Försämrad livskvalitet. Påtaglig
överdödlighet (inf, hjärtkärlsjd, suicid). Samsjuklighet i 80%, ffa med andra psykiatriska tillstånd.
Vårdnivå: Vanligen PV.
Remiss till psykiatrin vid: Suicidrisk, beroende, svåra biverkningar av beh eller beh-svikt.
Diagnostik av ångestsyndrom generellt: Uteslut missbruk, kroppslig sjd, lm, andra faktorer. Ångest
sekundär till annan psykisk sjd eller primärt ångestsyndrom?
Ångestens uttryck:
 Psykiska presentationer: Skräckkänsla, intensiv oro utan fokus, panikkänsla, obehag.
 Fysiska presentationer: Hjärtklappning, andningsbesvär, illamående, svettningar, muntorrhet,
svimningskänsla, yrsel, klump i magen/halsen.
Stress-sårbarhetsmodellen: Predisposition + tolkning + orsak/igångsättande  Konsekvens.
Neurobiologisk bakgrund: Sensorisk input + kortikala strukturer (talamus, frontalkortex, mfl).
”Ångestspecifika” mediatorer: Serotonin, CRH (NPY är CRH-agonist), substans P(?).

Mer generella mediatorer: GABA, glutamat, histamin.
Karaktär: Utlösande faktorer, situationsbunden, duration, mönster, personlighet (hur
uttrycks/beskrivs ångesten? ökad benägenhet?).
Konsekvenser: Beteende, känslor, tankar, tolkning.
1. Panikattacker: (4 av 13 symtom):
 Hjärtklappning
 Svettning
 Darrningar och skakningar
 Andnöd
 Kvävningskänsla
 Smärta/obehag i bröstet
 llamående/magbesvär
 Svindel, ostadighetskänslor eller matthet
 Overklighetskänslor inför sig själv eller omgivningen
 Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig
 Rädsla att dö
 Domningar/stickningar
 Frossa/värmevallningar
Fullständigt överväldigande. Kraftiga sympatikussymtom.
Pat som söker för panikattack: Som regel på medicinakuten eller VC.
 Uteslut annan orsak.
 Adekvat information: Välkänd fysikalisk reaktion, kan komma opåkallat och är helt ofarlig i
sig, ofta i samband med någon sorts påfrestning. Skriftlig information! Inte ”det är (bara)
psykiskt”!
 En (1) panikattack är ingen sjukdom!
 Om paniksyndrom: Remiss för adekvat beh (primärvård).
Panikattack är inte detsamma som paniksyndrom!! Panikattack kan förekomma isolerat.
Delfenomen i flera ångestsyndrom: Paniksyndrom, fobier, generaliserat ångestsyndrom.
Utlösta av: Flashbacks, rädsla för hjärtklappningar, tom om de ser att jag darrar och rodnar, yrsel,
tänk om T-banan stannar och jag inte kan komma ut, gå över en bro, det är smuts på alla handtag, jag
tror jag har cancer, titta i spegeln.
Anamnes: Huvudproblem, vad vill pat ha hjälp med, vad vill vi hjälpa pat med, problem är inte
detsamma som diagnos, svårighetsgrad, funktion, sedan beh.
Identifiera huvudbesväret. Använd en strukturerad diagnostisk bedömning för att identifiera
samsjuklighet och ställa rätt diagnos på huvudbesväret. Argumentera för huvuddiagnos. Mät
symtomen. Funktionsgradera. Efter detta: Bota.
Strukturerade intervjuredskap:
 Fördel: Hjälper pat att berätta, hjälper doktorn att komma ihåg att fråga, ökad kvalitet i
utredningen, pat uppskattar ett professionellt förhållningssätt, sparar tid, forskningsdata, man
hittar bipolaritet, beroende, suicidalitet, etc.
 Nackdel: ”Klinisk blick”, ersätter inte anamnes, saknar vissa delar.
Klinisk intervju  AUDIT, DUDIT, PHQ-9, MDQ, MADRS  MINI  Fastställning av diagnos
mha DSM-IV  Diagnos ICD-10.
Använd dessa skattningsskalor före, under och efter beh: Social fobi  LSAS; GAD  GAD7/PSWQ; PTSD  CAPS; OCD  Y-BOCS; Paniksyndrom  PDSS-SR; Specifik fobi  Stick,
blod, hund.
Var 3:e person får en panikattack under sitt liv. Paniksyndrom 3%, social fobi 7-16%, specifik fobi 1020%, OCD 1-3%, BDD 1-2%, GAD 5% (8,5% på VC), PTSD 8% (risk vid trauma 8-20%).
Samsjuklighet: Vanligt! Andra ångestsyndrom, beroende/missbruk, depression.
”Ångest”, paniksyndrom, hälsoångest, specifik fobi (spruta/blodfobi, emetofobi), social fobi,
dysmorfofobi, OCD, GAD.

SSRI: Muntorrhet, blödningsrisk (fast bara i komb med ASA, NSAID, antikoagulantia), serotonergt
syndrom (OBS Tradolan!).

Sjdsutv: Panikattacker  Förskottsoro/ångest  Fobiskt undvikande.
Panikattack är inte lika med paniksyndrom!
2. Paniksyndrom: Förändrat beteende och förhållningssätt. Återkommande, oväntade panikattacker.
Upprepade (oprovocerade) panikattacker med konsekvenserna (minst 1 av följande under 1 månad):
 Rädsla för nya attacker.
 Rädsla för innebörd eller följder av attackerna.
 Undvikande av situationer/vardagliga aktiviteter där attacker kan komma, inskränkning av
livet.
Med eller utan agorafobi (torgskräck):
 Rädsla att vistas på platser som är svårt att ta sig ifrån (broar, biografer, affärer, köer).
Agorafobi förekommer med och utan paniksyndrom.
Beh: Info, KBT, lm.
 SSRI
 Klomipramin (Anafranil)
 Ev tillägg av bensodiazepin
Evidensstyrkor för olika alternativ: Starkt stöd för SSRI och klomipramin. Begränsat stöd för
moklobemid (Aurorix). Starkt stöd för alprazolam (Xanor) och klonazepam (Iktorivil). Oklart hur
länge beh ska pågå. Många återinsjuknar <1 år efter utsättning.
Praktisk lm-beh:
 Inled med SSRI t ex Sertralin
 Första veckan halv dos för att undvika biverkningar (25 mg Sertralin)
 Följ upp 1-2 veckor efter insättning för att kolla att pat forsätter ta
 Följ upp efter 4-6 veckor med avseende på effekt
 Höj dosen om ingen effekt!
 Informera om förväntade biverkningar
KBT – Utgångspunkter:
 Forskning och teoribildning inom: Inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi.
 Samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu
 Mycket aktiv terapeut (och klient!)
 Hemuppgifter
KBT – Historiska rötter:
 ”B-et”: Beteendeterapi, behaviorism. Förändring antas ske ”utifrån och in”.
o Metoder: Exponering, aktivitetsplanering.
 ”K-et”: Kognitiv terapi. Förändring antas ske ”inifrån och ut”.
o Metoder: Ifrågasättande av negativa automatiska tankar, ”livsregler/scheman”.
KBT för paniksyndrom – teman: Psykoedukation, exponering, kognitiv bearbetning, interoceptiv
exponering, återfallsprevention.

Säkerhetsbeteenden: Något man gör under exponeringen som hindrar ångestminskning och
habituering.
”Exponeringshierarki”
Kognitiv bearbetning: Bearbetning av tankar, bilder och fantasier som på olika sätt ökar ångest.
Målet är att ifrågasätta negativa automatiska tankar (NAT), se vilka tankefällor man hamnar i och
istället hitta alternativa, mer balanserade tankar.
Interoceptiv exponering: Att utsätta sig för kroppsliga reaktioner associerade med ångest
(”fobiträning” för egna kroppsreaktioner). Gradvis. Upprepa många gånger för att uppnå habituering.
Exempel på övningar: Ruska huvudet från sida till sida. Huvudet mellan benen. Spring på stället.
Fullständig kroppsspänning. Hålla andan. Snurra. Andas genom sugrör. Hyperventilera.
Exponering de luxe: D-cykloserin (DCS, tuberkolosmedicin, partiell NMDA-agonist) har ingen
effekt utan exponeringen.
Internetpsykiatri.se: Pat kan anmäla sig själv. Alla som anmäler sig kallas till läkarbedömning <21d.
Internet-KBT erbjuds för paniksyndrom, social fobi och depression.
3. Social fobi: Uttalad och bestående fruktan för en eller flera sociala situationer. Exponering
framkallar ångest. Undvikande, lidande/nedsatt funktion.
Skreena: Att göra bort sig eller verka dum, hör det till dina värsta rädslor? Undviker du aktiviteter
eller andra sammanhang om du riskerar att hamna i centrum för uppmärksamheten? Är din rädsla att
göra bort dig så stor att du undviker att prata med andra eller delta i sociala aktiviteter?
Genenansångest: Hamna i centrum för andras uppmärksamhet. Bli granskad och funnen bristfällig.
Beh: Info, lm, KBT.
Evidensen: Starkt stöd för SSRI och Venlafaxin. Måttligt stöd för MAO-hämmare. Inget stöd för
TCA. Starkt stöd för KBT

4. Generaliserat ångestsyndrom/GAD (Generalized Anxiety disorder):
 Överdriven rädsla och oro flertalet dagar ≥6 mån. Kan ej kontrollera oron. Nedsatt funktion.
 Minst 3 av 6:
o Rastlös, uppskruvad, helspänn
o Lätt uttröttad
o Koncentrationssvårigheter
o Irritabel
o Muskelspänning
o Sömnstörning.
Pudelns kärna: Oro.
 Intolerance of uncertainty
 Oro, snarare än rädsla
Den ängsliga personen. Oroar sig för allt – tar ut oron i förskott. Hjärtklappning, svettningar. Spänd,
irritabel. Sömnstörning. Ej situationsbunden ångest.

Skreening: Oroar du dig onödigt mycket för bagateller? Är du ständigt oroad? Är du kroppsligt spänd
nästan varje dag?
Samsjuklighet: Av GAD-pat har: 2/3 depression, 1/4 paniksyndrom, 1/3 alkoholberoende/missbruk.
Omvänt: Diabetes (14% GAD), ryggsmärtor (50%), migrän (42%), IBS.
Lm-beh:
 Starkt stöd för venlafaxin och paroxetin
 Måttligt stöd för sertralin och citalopram
 Starkt stöd för korttidseffekt av bensodiazepiner
 Måttligt stöd för hydroxyzin (Atarax)
 KBT, tillämpad avslappning
90% är enkelt – Rätt diagnos, rätt beh. Psykiatristod.se
5. Tvångssyndrom/OCD (Obsessive Compulsive Disorder): Tvingande tankar och ritualer för att
besvärja ångest. Tvångstankar föder ångest: ”Om jag inte… så…”. Tvångshandlingar neutraliserar
ångesten. Pat vet att det är helt inadekvat.
DSM-kriterier: Tvångstankar och/eller tvångshandlingar; >1h/dag; Lidande/nedsatt funktion; Insikt!
Tvångstankar
Tvångshandlingar
Kontamination: Tankar om smittämnen, smuts, kroppsvätskor,
kletiga ämnen.
Skada, sexuella, religiösa: Rädsla att skada andra, att ge efter för
impuls, att råka säga olämpliga saker, oönskade tankar om
homosexualtet eller pedofili.
Symmetri: Saker måste vara exakta eller perfekta, i symmetri.
Sparande: Oro kring att råka kasta eller tappa något värdefullt.

Tvätt: Ritualiserad handtvätt, badande, duschande, rengöring av
hemmet, matvanor.
Kontroller/försäkringar: Kontroller av lås eller kranar.
Genomgång i huvudet och frågor till andra om man gjort något
olämpligt.
Arrangera, ordna: Läsa eller skriva sker om och om igen, räkna.
Samlande: Samlande på värdelösa ting som tidningar, gamla
förpackningar, som man inte kan göra sig av med.

Skreening: Tvättar du dig mkt fast du egentligen är ren? Kontrollerar du upprepat spisen eller att du
låst dörren? Måste du göra saker om och om igen för att uppnå känslan av att det är ”precis rätt”?
Är OCD ärftligt? Hur undersöker man om något är ärftligt?
 Tvillingar (enäggstvilling genetiskt 100% lika, tvåäggstvillingar 50% lika)
 Om en sjd är lika vanlig hos enäggstvillingens tvilling som tvåäggstvillingens tvilling då är sjd
0% genetisk. Sverige har världens främsta tvillingregister (200.000 tvillingar).
Tvillingstudier vid OCD: Visar att sjd till 50% beror på genetiska faktorer. Vilka specifika gener som
ger OCD är oklart. Vid OCD ses överaktivitet i delar av orbitofrontala PFC och kaudatus som går över
vid beh. Genetisk komponent, 25% har drabbad förstagradssläkting. En neuropsykiatrisk sjd?
Förekommer hos barn. Debuterar tidigare hos män.
Beh: Lm, KBT, neurokirurgi.
Antipsykotika/neuroleptika: Risperdal, Abilify, Seroquel, Olanzapin. Namnet betyder inte att den
som tar det har en psykos. Studier visar att 1/3 med OCD har nytta av dessa mediciner. Ges oftast i
tillägg till annan medicinering.
Substans
sertralin
citalopram
escitalopram
fluoxetin
fluvoxamin
klomipramin
paroxetin

Originalpreparat
Zoloft
Cipramil
Cipralex
Fontex
Fevarin
Anafranil
Seroxat

Startdos (mg/d)
25-50
10-20
5
10-20
25-50
10-25
10-20

Beh-dos (mg/d)
50-200
20-40
10-20
20-80
100-250
75-200
20-60

Psykologisk beh: ERP (exponering med responsprevention).
6. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): Reaktion på ett trauma. Bestående skada av något
upplevt/bevittnat: Återupplevande, triggers, mardrömmar, undvikande, ”överreaktivitet”.
Återupplevande – tankar, drömmar, minnesbilder. Undvikande av stimuli + själslig avtrubbning.
Överspändhet – sömnsvårigheter, irritabilitet mm.
Skreening: Har du varit med om någon händelse där du blev skadad eller ditt liv var i fara, som
fortfarande påverkar dig/stör ditt liv? Tänker du på eller återupplever du händelsen fortfarande?
Beh: Info, SSRI, KBT, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

7. Akut stressyndrom: Trauma som vid PTSD. Kraftig reaktion <4v. Pågår 2d-4v. Bedövningskänsla,
dissociation, overklighetskänsla.
Krisens faser:
 Chockfas: Minut-dygn. Känslomässig stumhet. Aktiverade försvarsmekanismer är inte
samma som behärskning eller inre lugn. Icke-verbal kommunikation (håll handen, ge något att
dricka), samtal bör vänta. Kontakta anhöriga, vänner eller arbetskamrater.
 Reaktionsfas: Längtan, protest, smärta och depressivitet. Förnekande; anamnestisk
inventering av livshändelser är ett måste.
 Bearbetningsfas: En process där krisen/förlusten steg för steg inses. Sorg kan misstolkas som
depression om anamnesen är bristfällig.
 Nyorienteringsfas: Krisen/förlusten behöver inte längre störa engagemang i andra personer
och aktiviteter.
8. Body dysmorphic disorder (BDD): Fixering vid upplevd defekt i utseendet. Kliniskt signifikant
lidande/funktionsnedsättning. Differentiera tydligt mot ätstörningar, hälsoångest, ORS, apotemnofili.
Specificera kring: Insikt, vanföreställningskaraktär, muskeldysmorfi.
Vilka kroppsdelar? Hud, hår, näsa, mage, vikt, bröst, ögon…
Epidemiologi: Börjar tidigt – topp vid 11-15-åå. Drabbar 0,7-2,5%. Inneliggande pat med psykisk sjd
16-30% BDD primärt. Kvinnor:män 3:2. Risk för kroniskt förlopp. Hög suicidrisk, 22-27%. Oftast
dålig insikt. Hereditet talar för genetiska faktorer.
Sinne för detaljer? Pat med BDD _SER_ annorlunda.
Kir ingrepp? 40% nöjda med aktuellt ingrepp men missnöjda med nästa ”defekt”. 40% mer
missnöjda. 17% mindre missnöjda. 40% av plastikkirurgerna anmälda/hotade.
Vad göra? Utred! Uteslut somatisk genes (TSH, glukos, B12), livsstil (sömn, mat, motion), beh.
Vad inte göra? Sjukskrivning, vanebildande preparat.
Beh: SSRI, TCA, vid OCD-spektrum – augumentation med AN i låg dos, KBT, vb – kort tid ickevanebildande.
Lmbeh: Info om förväntad effekt. Tid till effekt. Insättningssymtom. Biv. Beh-mål. Beh-duration.
Vikt av compliance. Tillvägagångssätt vid utsättning. Hantering av ev biv.
Principer för KBT:
 Psykoedukation: Vad händer i kroppen vid rädsla, vad är en panikattack.
 Exonering: Interoceptiv exponering, exponering utifrån ångesthierarki.
 Vidmakthållandeplan
Psykoedukation – panikattack: ”Larmcentralen”, amygdala. A/NA frisätts i blodbanan. Alla organ
påverkas. Ändamålsenlig förberedelse för fight/flight… fast vid fel tillfälle. Hjärta, lungor, hjärna,
extremiteter.
Interoceptiv exponering: Framkalla kroppsegna obehagliga reaktioner. Springa, andas genom sugrör,
snurra runt, hyperventilera i 90 sek, etc.
Upprepad exponering leder till habituering.
Blodfobi  BT-fall, använd tillämpad spänning.
Återfallsprevention: Kortfattad kring rational, egna mål, beh-principer, FORTSÄTT EXPONERA.
KBT-beh är ej slut när terapin är slut, pat måste fortsätta arbeta med redskapen på egen hand.
Sammanfattning: Ångestsjd är vanliga, beh-bara och man kan göra mkt redan på VC.
9. PANS/PANDAS (Pediatriska Autoimmuna Neuropsykiatriska Störningar Associerade med
Streptokockinf): Förekomst av tvångssyndrom (OCD) och/eller tiksstörning. Ovanligt abrupt debut
av symtom. Prepubertal debut. Associerat med streptokockinf. Associerat med andra
neuropsykiatriska symtom, bla olika kombinationer av följande:
 Svår separationsångest (kan ej lämna föräldrarnas sida, måste sova på golvet bredvid deras
säng)
 Generaliserad ångest som kan utvecklas till panikattacker och ”skräckslaget utseende”
 Motorisk hyperaktivitet, abnorma rörelser och känsla av rastlöshet
 Sensoriska avvikelser, inkl överkänslighet mot ljus/ljud, förvrängning av visuella intryck och
ev visuella eller auditiva hallucinationer



Koncentrationssvårigheter, förlust av akademiska färdigheter, ssk i matematik och
visuospatial förmåga
 Frekvent urinerande och ny debut av sängvätning
 Irritabilitet (ev aggression) och emotionell labilitet. Abrupt debut av depression kan också
förekomma, med självmordstankar
 Utvecklingsmässig regression, inkl vredesutbrott, ”bebisspråk” och försämring av handstil
(också relaterat till motoriska symtom).
Vad göra? Paket PANDAS poststreptokock-CNS-syndrom (finns endast som paket!) CaM-kinas II,
anti-dopaminreceptor (D1,D2), antilyso-GM1, anti-beta-tubulin (Wieslab Lund)
Handläggning enl Susan Swedo: Kolla efter GAS-inf  ab-profylax. Kolla efter ANA-Ak 
steroider. IVIG eller plasmaferes vid svåra fall. Ibuprofen? SSRI, KBT, anxiolytika, neuroleptika.
Neurokirurgi för OCD
Behandlingsmetoder mot ångestsyndrom:
Målsystem för farmakologisk beh: Kognition, emotion, arousal. GABA (bensodiazepiner,
anxiolytisk effekt), serotonin (kognitiv flexibilitet, affekt, kompulsivitet (-)), histamin, noradrenalin.
SSRI: Högre dos vid tvångssyndrom. Venlafaxin. Moklobemid: Social fobi (svag effekt).
Klomipramin: Serotoninverkande TCA. Betablockerare. Bensodiazepiner: Ej långvarig effekt.
Psykoterapeutisk beh:
 Stödjande
 KBT, KPT: Grupp, individuellt, Internet (social fobi, paniksyndrom, OCD).
 Psykodynamisk: Sämre evidens för effekt, INTE vid tvångssyndrom.
 EMDR: PTSD.
 Beteendeterapi: Specifika fobier.
Effekt av beh: Vanligen symtomreduktion (ofta ej full remission). Besvär återkommer ofta efter
avslutad (farmakologisk) beh.
------------------------------------------------15. Psykotiska syndrom--------------------------------------------Psykotiska syndrom där psykos förekommer:
 Schizofreni
 Vanföreställningssyndrom
 Schizoaffektivt syndrom
 Kortvarig psykos
 Psykotiskt syndrom orsakat av somatisk sjukdom
 Substansbetingat psykotiskt syndrom
 Schizofreniformt syndrom
 Utvidgad psykos (folie-à-deux)
 Psykotiskt syndrom UNS (postpartumpsykos)
Psykos: Allvarligt psykiskt tillstånd då den drabbade upplever sig själv och omgivningen som
förändrade och overkliga, ofta på ett skrämmande sätt. Vanligast mellan 16-40åå. Symtom i form av:
 Hallucinationer (hörsel, syn, smak, känsel)
 Vanföreställningar
 Negativa symtom (apati, självförsjunkenhet, obeslutsamhet, glädjelöshet, brist på intresse och
engagemang, igångsättningssvårigheter)
 Kognitiv funktionsnedsättning
 Desorganiserat tal/beteende
 Förlust av jag-gränser
 Bristande verklighetsprövning
Störningar avseende: Kognition, tal och kommunikation, känsloliv, beteende, motorik.
Incidens: 20-30/100.000 invånare och år i Sverige, varav ½ får diagnos schizofreni. 1.500-2.000
personer/år insjuknar i schizofreni i Sve. Prevalens: 0,4% av Sves befolkning. M>K 1,4:1.
Livstidsrisk: 0,8%. 35.000 i Sverige och 5-9.000 i Stockholm. Senare insjuknande hos kvinnor. 10%
suicid främst de första åren.

1. Schizofreni: Prevalens: 0,45% (0,3-1%). Livstidsrisk: 0,7%. 1-årsincidens: 15/100.000, i Sthlm
20-25/100.000 och år. 30.000 med schizofrenidiagnos i Sve. Debut vanligen 15-35åå, både yngre och
äldre förekommer. Män 5 år tidigare än kvinnor, ofta allvarligare sjd. Totalt M>K.
A. Karakteristiska symtom: Minst 2 av följande (någon av 1-3 måste ingå) under en 1-månperiod:
 (1) Vanföreställningar: Domineras av förföljelse, vara styrd, att ingå som en viktig del, vara
ledare, profet eller offer för forskningsexperiment, eller i ett globalt intrigspel.
 Paranoida: FBI, konspiration, SÄPO.
 Grandiosa: Fantastiska/religiösa egenskaper.
 Hypokondriska: Bisarra föreställningar om kroppen.
 (2) Hallucinationer: Hörsel, syn, lukt, kroppsliga (taktila), smak.
 (3) Desorganiserat tal (tappar tråden, osammanhängande)
 Tanketrängsel, tankepåsättning: Tankarna ej längre samordnade, kan inte hållas isär.
  Neologismer, ordsallad, obegripliga associationer
 Tankestopp, tankedetraktion: Stopp i talflödet.
 Tankeutbredning: Andra tänker samma tankar, ”broadcasting”.
 (4) Desorganiserat/katatont beteende: Stereotypa rörelsemönster, manerlighet. Talar högt
för sig själv. Samlarbeteende. Udda framtoning, ansiktsgrimaser.
 (5) Negativa symtom: Avflackade affekter, tystlåtenhet, viljelöshet, initiativlöshet,
känslomässigt och socialt oengagerad, torftigt tal.
B. Social eller yrkesmässig dysfunktion
C. Varaktighet: Kontinuerliga sjdtecken under minst 6 mån, varav minst 1 mån med symtom som
uppfyller krit A, medan övrig tid innefattar prodromal/residualsymtom, dvs enbart negativa symtom
eller minst 2 av symtomen enl krit A i försvagad form.
 Premorbid fas: Diskreta tecken. Försenad psykomotorisk utv, bristfällig social interaktion,
inlärningsproblem.
 Prodromalfas: Oro, dysfori, sjunkande prestationer i skola, på arbete och socialt, enstaka
hallucinationer, märkliga ideér, diffusa somatiska symtom.
D. Uteslutning av schizoaffektivt syndrom och förstämningssyndrom.
E. Uteslutning av substansintag eller somatisk ohälsa som orsak.
F. Om samtidigt autistismspektrumtillstånd/kommunikativ utvstörning föreligger, måste
framträdande vanföreställningar/hallucinationer (utöver övriga symtom) ha funnits åtm 1 mån.
Symtom: 85% av schizofrenipat har kognitiva svårigheter. Kortikal förminskning, måttligt förstorade
ventriklar, hippokampusförminskning. Demensutvecklingen är större hos unga kroniker än hos äldre
och hjärnskadade. Antalet akuta episoder med psykos spelar stor roll – ju fler episoder, desto mer
uttalad demens. Adherence!
 Positiva symtom: Vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar (desorganisation).
 Vanföreställning: Okorrigerbar föreställning som ej delas av andra och ej heller kan
stämma. Idé/tanke som grundar sig på en missuppfattning av verkligheten. Paranoida,
megalomana/grandiosa, bisarra, somatiska, erotomani, svartsjuka, hänsyftning,
styrningsupplevelser.
 Hallucination: Perception som upplevs utan att sinnesorganet ifråga stimuleras utifrån
(jmf illusion = feltolkning av yttre stimuli). Hörsel (röster, andra ljud), smak, lukt,
känsel (taktil), syn.
 Tankestörning: Störning i tankeprocessen. Formella tankestörningar,
associationsstörningar. Leder till tanketrängsel, tankestopp.
 Kan leda till: Desorganiserat tal och/eller beteende. Konc-svårigheter.
Uppluckrade associationer. Splittring. Ordsallad. Neologism. Perseveration.
 Negativa symtom: Bortfall av normala reaktioner som svar på stimuli från omvärlden.
Avvikande/begränsade känsloreaktioner och känslouttryck (flacka affekter). Tillbakadragenhet.
Apati. Minskad aktivitet. Självförsjunkenhet. Ambivalens. Intresseförlust.
Igångsättningssvårighet.
 Kognitiva symtom: Verbal förmåga. Processhastighet. Minnesfunktioner (arbets-, visuellt,
verbalt minne). Abstrakt tänkande. Central koherens. Theory of mind. Kroppsuppfattning.





Tidsuppfattning. Stresskänslighet. Automatiskt agerande. Planerings-organisationsförmåga.
Förmåga att värdera egna prestationer.
Affektiva symtom: Affekt: Mönster av observerbara beteenden som uttrycker subjektivt
upplevt känslotillstånd (emotion). Vanligt med depression: >50% vid schizofreni eller
schizofreniform psykos får beh-krävande depression. Suicidrisk! Om det förutom de
psykotiska symtomen föreligger perioder med nedstämdhet eller upprymdhet bör
schizoaffektiv sjd övervägas.
Motoriska symtom: Katatoni: Påtagligt avvikande rörelsemönster. Motorisk orörlighet
(katalepsi, stupor). Överdriven motorisk aktivitet. Extrem negativism. Statyartade
kroppsställningar. Stereotypa rörelser. Mutism. Ekolali (en person upprepar en annans tal).
Ekopraxi (mekanisk och oavsiktlig härmning av andras rörelser).

Förlopp: Premorbid, prodromal, prepsykos, psykos, återhämtningsfas.
DUP (duration av obeh psykos): Varar 1-2 år. Längre DUP korrelerar med mer uttalade negativa
symtom och sämre kognitiv funktionsnivå, vilket ger en försämrad prognos på sikt.
Akutfas/progressiv fas: Sjd manifest och tydlig för omgivningen, ofta på ett dramatiskt sätt.
Utlösande: Relationsförlust, flytt, misslyckanden. Sjd har ofta pågått en tid i subklinisk form.
Schizofreni har ett skovvist förlopp.
Stabiliseringsfas: Symtombild låggradig. Positiva symtom minskar successivt. Negativa och
kognitiva symtom kvarstår oförändrade eller ökar dels pga sjd, dels pga brist på arbete och social
interaktion. Neuroleptika har god effekt på positiva symtom, men liten effekt på övriga. Hög risk för
återinsjuknande. Postpsykotisk depression hos >50%. Stor suicidrisk under första halvåret/året efter en
akut sjdsepisod.
Etiologi: Störningar i hjärnans utv, arv + miljö.
Strukturella förändringar: Minskad total hjärnvolym och vidgade ventrikelsystem. Minskad volym
temporalt, frontalt, subkortikalt. Minskat antal dendriter/neuropili. Avvikande mikroanatomi. Frånvaro
av reaktiv ”glios”.
Neurokemi vid schizofreni: Dopaminhypotesen, NMDA-hypotesen (glutamat), fencyklidin
PCP ”ängladamm”.
 Störd dopamintransmission: Mesokortikala banan: Hypoaktivitet – negativa symtom.
Nigrostriala banan (del av EP-systemet). Tuberoinfundibulära banan (kontrollerar
prolaktinfrisättning). Mesolimbiska banan: Hyperaktivitet – positiva symtom.
 Neuroleptika: D2-receptorblockad
 Amfetamin frisätter dopamin  paranoia
 Parkinsons – Långvarig L-Dopa-beh  psykossymtom
 Glutamat: NMDAR, NMDAR-encefalit ger psykossymtom.
Immunaktivering: Tidiga inf ökar risk för schizofreni. Cytokiner. KYNA. Neuroleptika viss
immunosuppressiv effekt. Mikroglia.
Riskfaktor – schizofreni/shizoaffektiv sjd: Psykossjd eller bipolär sjd i släkten (syskon 10%,
förälder 5%, dizygot tvilling 15%, två sjuka föräldrar 45%, monozygot tvilling 50%). THC-bruk.
Migration. Boende i storstad/socialt utsatta områden. Folsyrabrist under fosterstadiet. Äldre pappa
(>35). Förlossningskompl. Svält/svår stress hos mamman under graviditeten. Att vara född på
senvintern eller tidig vår. Svår inf (ssk hjärna/hjärnhinnor). Schizofreni vanligare hos författare.
Vanligare med kreativa yrken hos släktingar till människor med schizofreni. Komiker har psykotiska
drag.

Större risk för psykospat att bli utsatt för våldsbrott än för att begå våldsbrott. Risken för våld ökar
vid intag av alkohol och droger. Störst risk att nära anhöriga drabbas av våld.
Ålder: Insjuknande vanligen 18-30 åå.
Akut utredning av nyinsjuknad (helst obeh) psykospat:
 Psykiatriskt status, symtomskattning (PANSS)
 Somatiskt status inkl neurologstatus
 MR/DT-hjärna, EEG, LP (vid misstanke om hjärn- eller hjärnhinneinf/infl)
 Lab: TSH, glukos, Na, K, Ca, Krea, blodstatus, CRP, blodfett, droger, fasteglukos
 Inför lm även: Leverprov, EKG, midjemått, BT, längd och vikt
 Anamnes från pat + anhöriga: Hereditet, förlossningsjournal, uppväxt, skolgång, utb, social
situation, lm, missbruk, tid med obeh psykos (DUP), aktuella/tidigare svåra livshändelser.
neuropsykologisk utredning, arbetsterapeutisk utredning.
 Bedöm funktionsnivå + stödbehov: Psykologisk utredning (kognitiv testning), social utred,
AMPS.
 Psykologisk utredning: Diagnostik, symtom, kognitiv/intellektuell testning.
Diff: Överväg alltid diffdiagnos vid psykosdebut ssk om: Desorienterad, upplever syn-lukttaktilhallucinos, episodiska symtom, sänkt medvetandegrad.
 Psykiatriska diffar: Djup depression, bipolär sjd, dissociativa tillstånd, tvångssyndrom,
schizotyp PS, autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning.
 Somatiska diffar: Akut drogintox, lm (kortison, malariaprofylax), endokrint (paratyroidea,
tyroidea, diabetes, Cushing), CNS-infl (herpes, TBE, AIDS, neuroborrelios), systemsjd (SLE),
degenerativ sjd (demens, Parkinson, Huntington), hjärnmalignitet, temporallobs-EP (attackvis
psykossymtom med overklighetskänsla och deja-vu-upplevelser).
Komorbiditet:
 Psykiatrisk: Depression, bipolär, substansmissbruk, PS, autismspektrumtillstånd.
• Missbruk: ½ missbrukar ngt ngn gång under livet  Sämre prognos, sämre social
anpassning, mer sjukhusvård, fler återinsjuknanden, sämre följsamhet till lm, sämre
behandlingsresultat.
• Depression: >50%. K>M. Sämre prognos: Livskvalitetsskattningar,
sjukvårdsutnyttjande, kriminalitet, suicid.
• Suicid: <40% gör suicidförsök. M>K, 5-13% suiciderar. Risk: Depression, missbruk,
hopplöshetstankar, förstagångsinsjuknande (speciellt högfungerande), återinsjuknande.
• Övriga: Ångest (25%), autism, sömnstörning, ätstörning.
 Somatisk: KOL, diabetes, övervikt, metabolt syndrom, sexuell dysfunktion 50%, tandsjd,
förändrad smärtkänslighet, hepatit C, osteoporos, polydipsi.
o Metabolt syndrom: Lm-biv, livsstil. Diabetes, dyslipidemi, hypertension, övervikt,
hjärt-kärlsjd.
o Mortalitet: Dör 15-20 år i förtid pga lm-biv, livsstil, suicidalitet, missbruk, hjärtkärlsjd, metabolt syndrom, kolhydrat-lipidrubbningar, rökning (andningspåverkan,
sämre lungfunktion), sämre somatisk vård(?).
Beh: Förbättra funktionen. Minska plågsamma symtom. Förebygga återfall.
 Lm: Neuroleptika, sedativa, hypnotika, antidepressiva, antikolinergika.
a) Klassiska neuroleptika/1:a generationens/FGA – D2-receptorantagonister:
Haloperidol (Haldol), Klorpromazin (Hibernal), Perfenazin (Trilafon), Zuklopentixol
(Cisordinol), Flupentixol (Fluanxol), Levomepromazin (Nozinan).
b) Atypiska neuroleptika/2:a generationens/SGA: Clozapin (Leponex), Risperidone
(Risperdal), Paliperidon (Xeplion), Olanzapin (Zyprexa, Zypadhera), Ziprasidon
(Zeldox), Quetiapin (Seroquel), Aripiprazol (Abilify).
c) Neuroleptikabiv: Extrapyramidala (akatisi, parkinsonism, akut dystoni, tardiva
dyskinesier), trötthet, hjärtrytmrubbningar, blodbildsbiv, sexuella biv,
hyperprolaktinemi, viktökning, antikolinerga biv, fotosensibilitet (”Hibernalhatt”).



Icke-lm: Case management enl ACT, familjeintervention, kognitiv träning, individanpassat
stöd till arbete (IPS), psykopedagogisk utb (gemensam för pat och anhöriga), miljöanpassning.
a) Psykologiskt: Kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, cognitive remediation therapy
(neurokognitiv terapi).
b) Psykosocialat/pedagogiskt: Patutbildning, anhörigutbildning, ESL.
c) Kognitivt deficit: Kompensatoriska åtgärder för att minska funktionsnedsättningen.
Kognitiva hjälpmedel, ex ”kom ihåg-klocka”, handdator, whiteboard, schemata.
Arbetsterapi.
d) Psykoterapi: KBT, stödsamtal, psykodynamiskt inriktade samtal, gruppterapi.
e) Sysselsättning/arbete: Kartläggning av kognitiva funktioner via testning och i
verkligheten, AMPS-bed. Träning i hemmet.

Bra beh? Komb: Lm, psykologiskt stöd, familjestöd, rehab/sysselsättning, psykoedukativa insatser,
utb (lära sig känna igen tidiga tecken). Lm gör pat mottaglig för andra insatser!
Prognos:
 25% god återhämtning, kan leva ett relativt normalt liv med/utan lm (återställs)
 50% fortsätter i psykiatrisk öppenvård, med anpassad sysselsättning/arbete (stödbehov)
 25% blir allt sjukare (vårdbehov)
 Sämre prognos om: Låg funktionsnivå innan insjuknandet. Lägre utbnivå. Män. Låg grad av
social interaktion.
 Bättre prognos om: Akut debut. Fullgod återhämtning efter ett skov. God social anpassning.
Utlösande yttre faktorer. Inslag av upprymdhet/nedstämdhet. Konfusionsinslag.
2. Schizofreniform psykos: Symtom som vid schizofreni, men varaktighetskriteriet (B) ej uppfyllt.
Övergår i schizofreni om symtomen ej avklingat efter 6 mån. Drygt 2/3 övergår i schizofreni. 1/3
tillfrisknar. Akut insjuknande prognostiskt gynnsamt tecken. Beh: Neuroleptika, sedativa, hypnotika.
3. Vanföreställningssyndrom: Icke-bisarra vanföreställningar (situationer som kan inträffa i
vekligheten, vara förföljd, förgiftad) under minst 1 mån. Inga andra psykossymtom (krit A ej uppfyllt).
Bibehållen funktionsförmåga. Ofta kroniskt. Ses ofta inom somatisk sjukvård (sjukdomsparanoia),
rättspsykiatri (förföljelse, svartsjukeparanoia) eller går obemärkta. Beh: Neuroleptika.
4. Schizoaffektivt syndrom: Schizofrenisymtom (krit A) + depression/mani. K>M(?).
Prevalens/incidens svårbed pga överlappning schizofreni-bipolär sjd, dvs samma pat kan få olika
diagnos i olika faser av sjd. Beh: Antipsykotika, stämningsstabiliserare (litium, valproat),
antidepressiva/ECT.
5. Kortvarig psykos: Plötslig debut av:
a) Vanföreställningar
b) Hallucinationer
c) Desorganiserat tal
d) Desorganiserat eller katatont beteende
Kort duration: 1-30d. Med/utan uppenbar stressfaktor. Beh: Sjukhusvård, obs, ev lm-beh. I
habitualtillstånd <1 mån.
6. Postpartumpsykos/puerperalpsykos/laktationspsykos/förlossningspsykos:: Symtomdebut <6v
efter förlossning. Vanföreställningar, hallucinationer, insomnia, ångest, emotionella störningar,
desorientering, konfusion. Ofta mani/depression. Fluktuerande. 1/1000-2000 födslar. Ofta
bakomliggande psykiatrisk sjd. 60-80% god prognos. Tidigare postpartumpsykos ökar risken 2-3x för
ny episod efter nästa förlossning. 1 promille av förlossningar. 25-50 fall/år inom SLL.
Varning! Allvarligt tillstånd med risk för suicid–skada barnet. Dessa pat ska läggas in. Kan te sig
förbättrade men kan snabbt återfalla i allvarliga symtom. Många är hemlighetsfulla om sina symtom.
Beh: Sjukhusvård ofta nödvändigt. Neuroleptika, stämningsstabiliserare, antidepressiva/ECT.

7. Psykotiskt syndrom orsakat av somatisk sjd:
 Kroniska tillstånd: Infl (sarkoidos), degenerativa tillstånd (demens), inf (neurosyfilis,
neuroborrelios), tumörer, metabola tillstånd (hyper/hypotyroidism, vitaminbrist).
 Akuta tillstånd: Skalltrauma, inf (herpesencefalit), stroke, metabolt (elstörningar, porfyri). ep.
8. Substansbetingat psykotiskt syndrom:
 Hallucinogena droger: Cannabis (hos sårbara individer efter endast kort bruk), PCP, LSD,
svampar.
 Alkohol: Okompl abstinens, delirium tremens, alkoholhallucinos. Efter långvarigt kraftigt
dagligt bruk.
 Amfetamin: Ofta efter långvarigt bruk, ofta smygande debut.
 Kokain
 Lm: L-dopa, antidepressiva, atropin, ciproxin/ciprofloxacin, antikolinergika, kortikosteroider.
----------------------------------------------------16. Äldrepsykiatri-----------------------------------------------Äldredepression: Depression kan förvärra samtidig kroppslig sjd. 2x mortalitet vid depression hos pat
med hjärtkärlsjd, DM, RA, KOL. Vid kroppslig sjd blir samtidig depression ofta långvarig. Efter 1 år
finns diagnosen kvar hos 75%.
Svårt med diagnos: Förluster, trauman är diagnostiska svårigheter. Depression hos äldre är
annorlunda än hos yngre. Ökad dödlighet i kroppslig sjd påtagligt förhöjd även vid milda depressiva
symtom. Långvarig nedstämdhetsperiod utan säkra yttre orsaker bör betraktas som depression.
Depressiv sjd adderar till hög ålder och ofta till samtidig kroppslig sjd, vilket sänker livskvaliteten.
Gränsen för depressionsdiagnos bör ligga lägre hos äldre – se till hela människan.
 Vid demens: Oftare kognitiv störning som kvarstår efter beh. Personer som haft depression
har 2x risk att utv Alzheimers – ökad risk kvarstår även om depressiv episod ligger 25 år
tillbaka! Omvänt: <50 % av Alzheimerspat lider av depression. Depression vid vaskulär
demens är mer långdragen. Svårbeh tillstånd sannolikt pga organisk orsak.
 Vid cerebrovaskulär sjd: Depressiva symtom och exekutiva störningar; minskad konc,
nedsatt uppmärksamhet och simultankapacitet samt planeringsförmåga. Sänkt initiativförmåga.
Dessa symtom kvarstår ofta, även efter en framgångsrik beh av depressionen.
Symtom: Skiljer sig från symtom hos yngre. Färre symtom, ej alltid så uttalade. Mindre sömnstörning
och värdelöshetskänslor/skuld. Mer agitation/hämning. Ej alltid sänkt stämningsläge! Irritabilitet
vanligt. Subjektiva minnesproblem. Somatiska symtom viktig del av bilden. Hög komorbiditet
depression-ångest.
Diagnos: Klinisk, baseras på förändring av stämningsläget från tidigare. Typiska symtom och
uteslutning av annan sjd är grunden. I praktiken stor risk för underdiagnostik. Skattningsskalor bör
kompletteras med DSM-kriterier. Kan ofta beskrivas som ett depressions- och ångesttillstånd. Kräver
beh av bägge komponenterna.
 MADRS: Minimigräns hos äldre bör sättas till 14p. (13-19p = ”lätt depression” hos yngre).
Diff:
 Bipolär sjd: Kan dyka upp sent pga hjärnskada  ofta (hypo)maniska reaktioner vid
antidepressiv beh.
 PTSD: Tidigare diagnos ger ofta recidiv i hög ålder.
 Kroppslig sjd: Hypotyreos kan simulera depression. Depression vanligt vid kroppslig sjd.
Psykiska och somatiska symtom adderas.
Beh:
 Lm: Utgör grunden. Lika effektiv som i yrkesverksam ålder, men högre återfallsfrekvens. Tar
längre tid till effekt, oftast efter 12v. Vid samtidig demenssjd går beh långsammare.
Förekomst av vitsubstansförändringar och exekutiva störningar försvårar beh. Signifikant
effekt hos 60%. Cipralex bättre än Citalopram. Mirtazapin snabbare initial effekt än SSRI; ffa
på sömn och ångest. Byte till lm med bredare verkningsmekanism kan ge ökat beh-svar.
o Nivå 1: SSRI: Citalopram/Sertralin/Cipralex, ev tillägg av Lyrica.
o Nivå 2: Venlafaxin/Cymbalta ELLER byte till/tillägg av Mirtazapin.

Nivå 3: Vid svår depression: Tillägg av Mirtazapin.
Vid svår trötthet/hämning: Tillägg av Voxra.
o Nivå 4: När inget annat hjälper: Cipralex + Voxra.
Psykoterapi: KBT har effekt vid beh. Även reminiscensterapi liksom allmän psykoterapi har
visat liknande effekter. Vissa studier visar att äldre svarar långsammare och att risken för
återfall är större. IPT (fokus på relationsproblem) har visat effekt.
Psykosociala åtgärder
Fysisk aktivitet: Har uppenbara positiva effekter vid depression hos äldre, men kunskapen
om detta är begränsad.
ECT: Effektiv vid svår depression hos äldre, när snabb effekt är nödvändig. Generellt små
risker men större risk för förvirringstillstånd än hos yngre. Risk för kognitiv försämring hos
dem som redan har en kognitiv störning, samt vid underhållsbeh. Unilat elektrodplacering rek.
Beh 2x/v ger färre kognitiva problem än 3x/v. Återfall hos 50% <6-12mån. ECT fordrar därför
en kraftfull antidepressiv efterbeh, ofta livslångt.
o






Ssk hänsyn vid lm-beh:
 TCA har antikolinerga egenskaper  kognitiv störning, bör därför undvikas till äldre.
 Antipsykotika har givit ökad grad av remission vid terapiresistens, men ökad mortalitet hos
demenspat  bör endast ges på strikt indikation.
 Paroxetin/Fluoxetin påverkar nedbrytning av andra lm  för höga halter av andra mediciner.
 SSRI/Cymbalta/venlafaxin kan ge hyponatremi  Na-kontroll bör göras om diuretika sätts in
samt gärna efter 1-2 mån beh.
 Ökad risk för fallolyckor, gäller all psykofarmaka. Även depression i sig.
Terapirefraktära depressioner:
 Hjärnskada? Direkt orsak till depressivitet, exekutiva störningar misstolkas som depression.
 Ångestsjd som kan behöva tilläggsbeh? GAD, PTSD.
 Bipolär sjd?
 Bristtillstånd? B12/folsyra, D-vit, Mg.
 Somatisk sjd? Tyroideasjd.
 Bristande social stimulans/fysisk aktivitet?
 Bristande compliance? Snabb lm-metabolism  låg serumkoncentration.
Vad gör man när det inte funkar?
 Biverkningar?  Byte till annat preparat.
 Bristande effekt?
o  Kraftfull effekt på både 5-HT och NA.
o  Vid hög ångest bör huvudeffekten ligga på 5-HT, ev tillägg Lyrica.
o  Vid psykomotorisk hämning/trötthet bör NA vara kraftigast.
 SNRI viktigt prova, ev tillägg mirtazapin.
 När inget annat hjälper  Cipralex + Voxra.
 Vid djupa depressioner  ECT.
 Lm i komb m psykoterapi.
 Litium kan förstärka antidepressiv beh, även vid unipolära depressioner.
Underhållsbeh: Risken för återfall stor; 60% under 2 år efter utsättning. Ökad risk vid exekutiva
störningar, vitsubstansförändringar, psykotisk depression. IPT har visat återfallspreventiv effekt hos
yngre och vid lättare depressiva tillstånd. Nortriptylin (Sensaval, TCA) har bättre effekt än IPT. Beh
med antidepressiva i fulldos tycks hindra återfall även vid längre tids uppföljning. Litiumtillägg
minskar risken för återfall. De flesta med egentlig depression bör ha långtidsbeh.
Särskilda grupper:
 Vid somatisk sjd: Positiva beheffekter men också större bivrisk. Minskad mortalitet.




Vid demens: Få studier men klinisk kunskap talar för gängse beh-principer. Icke-lm aspekter
förefaller viktiga. Vid Alzheimers bör man komb acetylkolinesterashämmare + antidepressiva.
Vid stroke: Antidepressiva har visat preventiv effekt. Cipralex har visat effekt. Fluoxetin och
Nortriptylin i akut studiefas, gav längre överlevnad – oavsett effekt på depressiva symtom.

Äldrebipolaritet: Sjdbilden påverkas av åldersförändringar. Kroppsliga förändringar kan påverka beh
med litium. Hjärnskador (ffa hö frontallob) är riskfaktor för bipolär sjd. Bipolär sjd 10-25% av de
affektiva tillstånden. Klinisk bild annorlunda jmf med yngre; ofta irritabilitet/aggressivitet. Växlar ofta.
Viktigt symtom vid (hypo)mani är ökat ordflöde, som finns även när är depressiv. Antidepressiv beh
bör vara den lägsta som ger full symtomfrihet. Omedelbar utsättning av antidepressiv beh minskar
symtomen. Antipsykotika verkar dämpande. Litium fungerar väl, s-konc bör hållas 0,5-0,6 mmol/l för
undvika biv.
Äldreångest: Vanligt symtom i hög ålder. Hos äldre tveksamt om uppdelning, symtom överlappar
varandra, ofta samma beh.
 Vid depression: Ofta kraftigt ökad ångestnivå. För få bort ångest behöver depressiva symtom
beh fullt ut.
 Vid somatisk sjd: Vid hjärtlungsjd, astma, kol finns ofta ångestkomponent.
 Vid kognitiv störning: Vid nedsatt förmåga att planera, organisera eller hantera flera
uppgifter samtidigt uppstår oro/ångest vid stress/belastning.
 PTSD: Rel ofta i hög ålder. Trauman kan ligga mkt långt tillbaka i tiden. Sjd kan ha funnits
rel obemärkt under många år. Symtom: Återupplevande av tidigare trauman, sömnproblem,
mardrömmar, ökad ångestnivå, depressiva symtom. Undviker att berätta då det medför ökad
ångest  risk att ställa fel diagnos.
Skillnad mot depression: Stämningsläge varierar under samtal. Mardrömmar vanliga. Ångestsymtom
påtagliga och plågsamma. Sömnproblem mer framträdande.
Beh: SSRI störst evidens. Vid PTSD kan lm som påverkar NA öka ångestnivån. Lyrica kan
komplettera beh. Benso god korttidseffekt, tveksam långtidseffekt. Psykoterapi viktig behprincip, men
sämre resultat än hos yngre.
-------------------------------------------------17. Perinatal psykiatri---------------------------------------------Varför viktigt? Livskvalitet. Mor-barninteraktionen störs. Barnets utv kan påverkas.
Samhällsekonomiskt viktigt. Perinatal psykisk sjd är ett pot allvarligt sjdtillstånd oberoende av den
initiala diagnosen. Dödligheten 5-faldigt förhöjd! Kvinnor med diagnosen ospecifik funktionell psykos
har bättre prognos än de schizofrena.
Perinatala psykiska störningar: Postpartumblues, depression/ångestsjd, psykoser.
PS: 6,4% hos förstföderskor i Sthlm. Starkaste riskfaktorn för psykisk ohälsa under graviditeten.
Graviditetsdepression: Prevalens: 8,5-11%. Minst lika vanligt som efter partus!
Riskfaktorer: Tidigare psykiska problem, socioekonomiska problem, neurotisk läggning, oönskad
graviditet/låg ålder, tidigare genomgången abort, brist på stöd/äktenskapliga problem, smärtsam
förlust/dödsfall innan graviditeten.
Återfall i depression under graviditet: 43% recidiverade av de med tidigare depressionsanamnes.
68% recidiverade efter utsättning av AD gentemot 26% av dem som fullföljde.
Beh-planering vid psykisk sjd: Inte bara tänka på lm/terapi, utan även på livsstil! MVC-besök och
föräldraundervisning. Samarbete psykiatri och obstetrik. Sjd art, grad och förlopp? Vilka lm har
fungerat?
Beh av lätt-medelsvår depression: Multidisciplinärt omhändertagande. Psykoterapi: Counselling;
interpersonell psykoterapi, KBT. Få studier av psykoterapi under graviditeten har visat profylaktisk
effekt mot depression postpartum. Ljusterapi?
Beh av svår depression: SSRI (Zoloft, Seroxat? Fevarin, Cipramil, Fontex). SNRI (2:ahand). TCA
(Sensaval). ECT vid stor suicidrisk. Specialistärende!
 Riskökning: Graviditetsdiabetes, preeklampsi, placentaproblem, prematur vattenavgång/börd
<37v, blödningar, kjesarsnitt.



Neonatal patologi: Användning av >1 SSRI-prep i tidig graviditet gav 4-faldig ökning av
VSD/ASD (2,1% kontra 0,5%).
 SSRI/TCA: Dosen behöver ökas under 3:e trimestern pga ökad nedbrytning i levern. Efter
partus reduktion till samma dos som före graviditeten.
 Effekter av SSRI/TCA hos barnet: Gulsot, lätta andningssvårigheter, svag gråt, matningsoch sömnstörning, hypotoni och irritabilitet, hypoglykemi, instabil temp, kramper.
 Undvik under graviditet: Klomipramin (Anafranil) relaterat till fler hjärtmissbildningar.
Paroxetin ger fler utsättningssymtom än övr SSRI, ev fler hjärtmissbildningar och hypospadi.
Prognos: 20% var fortfarande deprimerade 18 månader efter partus.
Graviditetspsykos: 0,5-1:1000 gravida. Stor andel bipolära. Skyddande hormonella faktorer?
Bipolära pat insjuknar oftare i depression under graviditeten. Återinsjuknande efter litiumutsättning
lika vanligt som hos icke-gravida. Schizofrena pat oftare stabila.
Beh: Undvik om möjligt lm under de 12 första v (organogenesen). Frikostig inläggning. Störst
erfarenhet av haloperidol och fentiaziner.
Antipsykotika: Liten riskökning för missbildningar, dock ingen koppling till specifik drog.
Lm-beh av bipolär sjd: Litium bör ej användas under de första mån av graviditeten, men Ebsteins
anomali 1:20 000 i befolkningen och 4,5-7,6:1000 vid litiumbeh. Snabb insättning av litium efter
förlossningen, kvinnan bör dock inte amma sitt barn.
Teratogena lm: Valproinsyra (Ergenyl), karbamazepin (Tegretol), (Lamotrigin tycks ha lägre
teratogen effekt)!
Postpartumdepression: 10-19%. Debut efter någon vecka, max efter 2-3 mån.
Symtom: Labilt humör, gråtmildhet, nedstämdhet, ängslan, kraft/energilöshet, sömnstörning, isolering,
koncentrationsproblem, oro för barnet, självförebråelser ”duger inte som mor”, skuldkänslor,
hypokondri, minskad aptit.
Recidivrisk postpartum: 25% haft postpartumdepression tidigare. Högre risk om sociala
belastningsfaktorer finns. Prevention, föräldragrupper. Beh: Psykologisk, farmakologisk.
Postpartumpsykos: 1-2/1000 förlossningar. Debut inom de första veckorna (mån). 7-faldig risk att
insjukna i en första episod av bipolär sjd postpartum. Dubbelt så vanligt med återinsjuknande
postpartum jfr med icke-gravida/nyförlösta kvinnor.
Symtom: Depressiva, maniska, förvirring, schizofrenilika, labilt växlande bild.
Riskfaktorer: Förstförderska? Tidigare psykotisk sjd, homonym ärftlighet, förlossningskompl?
Psykisk ohälsa postpartum hos förstagångsföräldrar:
 Förstagångsinläggning på psykiatrisk klinik för kvinnor.
 Ingen ökad psykisk sjuklighet för nyblivna pappor.
 Psykiatrisk öppenvård för första gången i livet.
Beh: Inläggning, god omvårdnad. Lm, ECT. Psykologiskt stöd och hjälp odla mor-barnrelationen.
Info till anhöriga. Senare lämplig psykoterapeutisk beh. Återfallsrisk: 10-50% totalt.
Lm och amning: Psykofarmaka är fettlösliga och basiska vilket gör att de koncentreras i mjölken som
är fet och surare än plasma. En relativ dos >10% kan ge farmakologiska effekter på barnet.
Minimera effekten på barnet: Undvik eftermjölken som är fet och innehåller mer lm. Ge dosen på
kvällen och undvik amning på natten. Välj lm som ger låg relativ dos (Sertralin, Seroxat, Fevarin).
-----------------------------------------------------18. Ätstörningar------------------------------------------------Ätstörningar: Anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), ätstörning UNS.
1. Anorexia nervosa (AN): Vanligaste ätstörningstillståndet hos yngre tonåringar. Debuterar oftast
13-15åå. Även 10-11åå. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och
längd (viktnedgång  konstant kroppsvikt <85% av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen
fortfarande växer). Har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt/bli tjock, trots att hon är underviktig.

”Viktfobi”. Störd kroppsupplevelse avseende vikt/form, självkänslan överdrivet påverkad av
kroppsvikt/form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. Amenorré hos menstruerande kvinnor
(minst 3 på varandra följande menstruationer uteblir).
 Med enbart självsvält: Under den aktuella episoden av AN har personen ej regelmässigt
hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs självframkallade kräkningar/missbruk av
laxermedel, diuretika eller lavemang).
 Med hetsätning/självrensning: Under den aktuella episoden av AN har personen
regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs självframkallade kräkningar
eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang).
OBS! AN utgör en allvarlig psykisk störning och kan således ligga till grund för vård enligt LPT!
2. Bulimia nervosa (BN): Ej lika vanligt hos barn/yngre tonåringar. Debut oftast efter 16-17åå.
Återkommande episoder av hetsätning.
Episod kännetecknas av: Personen äter under en avgränsad tid (ex 2h) en väsentligt större mängd mat
än vad de flesta personer skulle äta under motsv tid och omständligheter. Personen tycker sig ha
förlorat kontrollen över ätandet under episoden (en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera
vad/hur mkt man äter). Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt
(självframkallade kräkningar/missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller andra lm, fasta eller
överdriven motion). Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer
minst 2x/v under 3 mån. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. Störningen
förekommer inte enbart under episoder av AN. Övertrumfas av AN vid samtidiga besvär.
 Med självrensning: Under aktuell episod regelmässigt ägnat sig åt självframkallade
kräkningar/missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang.
 Utan självrensning: Under aktuell episod använt andra olämpliga kompensatoriska beteenden
som fasta eller överdriven motion, men inte självframkallade kräkningar/missbruk av
laxermedel, diuretika eller lavemang.
3. Ätstörning UNS: Vid ätstörningar som ej uppfyller kriterierna för ngn specifik ätstörning, tex:
1. För kvinnor, alla kriterier för AN är uppfyllda förutom att menstruationen är regelbunden.
2. Alla kriterier för AN är uppfyllda förutom att personens vikt ligger inom ett normalintervall
trots en betydande viktnedgång.
3. Alla kriterier för BN är uppfyllda förutom att hetsätandet och de olämpliga kompensatoriska
beteendena förekommer <2x/v eller under en kortare period än 3 mån.
4. En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt beteende efter
att ha ätit endast små mängder mat (självframkallad kräkning efter att ha ätit två småkakor).
5. En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut, men inte sväljer ned, stora
mängder mat.
6. Hetsätningsstörning: Återkommande episoder av hetsätning i frånvaron av regelbunden
användning av de olämpliga kompensatoriska beteenden som karaktäriserar BN.
Ortorexi: Är ingen diagnos och har i forskning visat sig svårt att avgränsa.
• Egentlig definition: Renlärighet i fråga om kost
• Populärdefinition: Överdriven upptagenhet vid träning och hälsokost
Debut:
 AN: Vanligen i 13-15åå, men förekommer redan i 10-11åå.
 BN: Senare debut, oftast i slutet av tonåren.
Prevalens: AN (1% flickor/unga kvinnor), BN (2% flickor i övre tonåren och vuxna kvinnor),
ätstörningar UNS (sannolikt 3-4x vanligare än AN+BN). Ätstörningsdiagnoserna går ibland över i
varandra. Vid varje tidpunkt rapporterar >10% av flickor och unga kvinnor symtom på ätstörningar.
Ätstörningar i Sthlm: 20.000 flickor/unga kvinnor med ngn form av ätstörning. Av dessa får 2.000
årligen beh i specialiserad ätstörningsvård. 7,5-10% av alla som får en ätstörning är pojkar/män. 1520% hos yngre pojkar (före puberteten). 75-80% av unga flickor i högstadiet rapporterar att de är

missnöjda med sin kropp och har ngn gång under det senaste året försökt banta. De flesta av dessa
flickor utv inte anorexi eller någon annan ätstörning.
Riskfaktorer för utv ätstörning: Neg självbild, perfektionism, arv, låg ålder/pubertet, smalhetskultur,
mobbning, bantning, vissa idrotter, kvinnligt kön, separationer, trauma(?).
Viktigt: En ätstörning är en sjukdom, inte en samling jobbiga karaktärsdrag! Krävs stöd och
behandling för att ta sig ur en ätstörning, handlar inte om att ”ta sig i kragen”.
Samsjuklighet: 65% har en/flera andra psykiatriska diagnoser. Ångest och depressiva tillstånd,
tvångssyndrom, PS, neuropsykiatriska tillstånd, missbruk.
Somatiska konsekvenser:
 Hjärta: Långsammare puls och lägre BT.
 Hjärna: Försämrad kognition, vidgade ventriklar osv.
 GI: Förlängd ventrikeltömningstid, försämrad tarmmotilitet, obstipation.
 Gyn: Amenorré pga östrogenbrist/fettbrist.
 Skelett: Nedsatt bentäthet.
 Tänder: Frätskador pga kräkningar.
 Spottkörtlar: Svullnad.
 Hud: Lanugobehåring, cyanos, perifer kyla, håravfall.
 Elektrolytbalans: Vanligast är hypokalemi pga kräkningar  risk för hjärtpåverkan.
 Blod: Anemi, leukocytopeni, trombocytopeni.
Diabetes och ätstörning: Ätstörningar vanligt hos yngre med diabetes. Underdosering av insulin kan
fungera som kompensatoriskt beteende. Extremt farligt!
Tidiga markörer: Slutar äta godis. Vill äta ”nyttigt” (inga kakor/bullar). Vill övergå till vegetarisk
mat. Utesluter fett i maten. Motionerar mer och oftare än tidigare. Hoppar över skolmaten/middagen.
Minskar i vikt. Trött, HV, förstoppad, frusen.
Beh: Vilar på 3 grundprinciper (psykoterapi, nutrition, lm) med omvårdnad och teamarbete. Familjen
är den främsta resursen i beh av barn och unga med ätstörning. Problem i familjen kan bidra till
sjukdomsutv, men ALLA familjer där ett barn utv ätstörning BLIR i ngn mån dysfunktionella. En
grundstomme i beh är regelbundna måltider! Oavsett om det handlar om AN eller BN! ”Maten är
medicinen!”
Först: Primärt fokus på matsituationen! Bryta svälten och det destruktiva ätmönstret. Återinföra
normala måltider (frukost, lunch, middag + 3 mellanmål/dag). Arbete med exponering av mat
(pedagogiska måltider) och ångesthantering, ofta genom konkret matstöd, matdagböcker,
lunchgrupper, dagvård, slutenvård (ffa för pat i svår svält).
Undernäring leder till: Ökad tvångsmässighet och försämrade kognitiva förmågor. I ett tillstånd av
svält är det nästintill omöjligt att ”tänka sig ur” ätstörningsproblematiken! För att kunna tillgodogöra
sig samtalsbe behöver hjärnan näring.
 Ond cirkel vid BN: Strikt diet  Hunger, sug  Hetsätning  Kompensatoriskt beteende 
Skam, känsla av misslyckande  Strikt diet.
Lm-beh:
 AN: Ingen tydlig evidens för att lm påverkar själva sjd, dock små lovande RCT-studier med
Olanzapin och Risperidon (neuroleptika).
 BN: God evidens för hög dos (60mg) Fluoxetin (SSRI med lång halveringstid).
 Svår ångest: Beh med 10mg Alimemazin (Theralen) ½h före måltid.
 Sömnsvårigheter: Zopiklon (Imovane), Alimemazin (Theralen) eller Propiomazin (Propavan).
Substitutionsbeh: Mineraler och vit vid långvarig svält. B12, folsyra, ev järn. Ca och D-vit om
osteoporostecken, K om dagliga kräkningar.
Psykologisk/psykoterapeutisk beh:
 Barn/ungdomar med AN: Familjeterapi. Tidiga interventioner har effekt.
 Vuxna med AN: Psykologisk beh är bättre än treatment as usual.



Vuxna med BN: Övertygande evidens för att KBT och IPT har positiv effekt. Guidad
självhjälp.

Beh AN i öppenvård: Initialt läkbesök och somatisk us. Täta besök på mott (minst 1x/v initialt).
Konkret stöd för bryta svälten och normalisera ätbeteendet (matdagböcker, matgrupper, dietiststöd).
Viktuppgång: 0,5kg/v = 2500kcal/d. Korrigera medicinska kompl (hypokalemi). Näringsdryck vid
otillräckligt näringsintag.
Slutenvård om: Snabb viktnedgång som ej kan brytas i ÖV, BMI <13, snabb viktnedgång hos barn,
puls <40, systBT <80, temp <35,5, allvarliga elrubbningar (hypokalemi vid samtidiga kräkningar och
laxerande), total matvägran.
Beh AN i slutenvård: EKG, lab. Måltidsstöd vid alla mål. Begränsad måltidstid (30-45 min).
Komplettering med näringsdryck om mat ej äts upp. Tillfällig sondning om varken mat/näringsdryck
intas. Vila efter lunch och middag. Rullstol BMI <13, sängläge BMI <12. OBS! Risk för
refeedingsyndrom vid långvarig och grav svält. Reducerat näringsintag de första 14d.
Refeedingsyndrom: Risk under de första veckorna av viktuppgång. Övergång från katabolt till
anabolt tillstånd  ökad fostfatåtgång  fosfatbrist. Hjärtsvikt, krampanfall, koma. Viktuppgång bör
ej gå fortare än 0,5-1g/v. Följ fosfatnivåer och substituera vb!
Prognos: 75% blir friska (men det tar lång tid, 5-10 år). 10% blir förbättrade. 10-12% livslång sjd. 12% dör, vanligaste dödsorsakerna är suicid och hjärtåkommor, ofta högre mortalitetssiffror i
internationella studier: ”den dödligaste psykiatriska sjukdomen”. Osäkra siffror pga stort mörkertal.
 God prognos: Tidig debut. Kort sjukhistoria. Tidigt insatt beh. Tidig upptäckt och snabbt
insatt beh tycks vara den faktorer som är starkast korrelerad till god prognos.
 Sämre prognos: Sen debut. Lång sjukhistoria. Kraftig viktnedgång. Samtidigt hetsätning och
kräkning. Andra allvarliga psykiatriska tillstånd.
---------------------------------------------------19. Sömnstörningar----------------------------------------------Sömnstörningar: Insomni (primär, sekundär), dygnsrytmsstörningar (senarelagd, tidigarelagd),
hypersomnier (sömnapné, narkolepsi), parasomnier.
DSM-IV/ICD-10: Primär insomni, primär hypersomni, narkolepsi, andningsrelaterad sömnstörning,
störd dygnsrytm, dyssomni UNS.
Vad händer när vi sover? Hjärnan och kroppen återhämtar sig. Ökad anabolism (uppbyggnad).
Tillväxthormon, testosteron, prolaktin insöndras. Ämnesomsättningen sjunker. Kortisol,
tyroideahormon, insulin trycks ned. Immunsystemet aktiveras. Minnet befästs och förstärks.
Reducerad motoraktivitet, minskat svar på stimulering, sterotypiska ställningar (liggande, stängda
ögon), relativt lätt att reversera, bakslag vid sömnberövande. Alla har drömsömn. Under drömsömn
bearbetas och konsolideras dagintryck – i förhållande till tidigare intryck och upplevelser i förhållande
till genetiska program.
Sömnstörningar: Är en vanlig konsultorsak, påverkar upp mot var 3:e individ, stora
samhällskostnader,vstor inverkan på livskvalitet, starkt samband till psykiatriska störningar.
Att somna: Tid på dygnet, tidigare vakenhet, aktivitetsnivå – tidigare och pågående, deaktivering.
Bibehålla sömn:
 Tid på dygnet: Biologiska klockan
 Yttre faktorer: Ljud, ljus, temperatur mm
 Inre faktorer: Andning, blåsa, smärta, rörlighet mm
Sömnbrist: Sömnighet, koncentrationsbesvär, koordination, värk, energi, kognitiv förmåga, kreativitet,
dysfori, skuldkänslor, infektionskänslighet, sänkt livskvalitet, övervikt, diabetes typ 2.
Titta på: Nedstämdhet, instressereduktion, skuldkänslor, koncentrationsbesvär, aptitförändring,
sömnbesvär, energiförlust, suicidtankar, psykomotorik.
Diagnostik och utredning – Kartlägg följande faktorer:
 Typ av sömnstörning
 Sömnstörningens inverkan på dagfunktion






Frekvens
Varaktighet
Sömnhygieniska förhållanden
Ev förekomst av underliggande sjd

1. Sömnsvårigheter/insomni:
Icke-organisk sömnlöshet:
 Klagomål på att ej falla i sömn, bibehålla sömn, el sömn som ej ger välbehövlig vila
 Sömnstörningen förekommer minst 3x/vecka i minst 1 månad
 Resulterar i tydligt personligt bekymmer el interfererar med det personliga fungerandet i det
dagliga livet
Insomni: Otillräcklig/inadekvat sömn, känner sig ej utvilad. Föreligger vid:
 Förlängd insomningstid (>30 min)
 Avbruten sömn (>45 min vakenhet, eller >3 uppvaknanden per natt)
 För tidigt morgonuppvaknande (total sömntid <6h eller <80% av förväntad sömntid) och när
detta är förknippat med symtom på dagen.
Primär insomni: Svårt att somna, täta uppvakanden, ej utsövd, under minst 1 månad. Sömnstörningen
(el åtföljande trötthet) ger signifikant lidande el försämrad funktion i arbete, socialt el i andra viktiga
avseenden. Ej annan sjdm, el substanseffekt.
Lm:
 Neuroleptika: Olämpliga. Långsamt insättande effekt. Mycket biverkningar.
 Antidepressiva: Vid depressiva besvär.
 TCA: Relativt toxiska vid intox.
 Antihistaminer: Långsamt insättande effekt. ”Hang-over”-effekt. Ej vanebildande.
 GABA-erga lm: God effekt. Stor terapeutisk bredd. Risk för tillvänjning.
Sömnsvårigheter: Akuta sömnproblem är i regel situationsbetingade.
 Akuta och långvariga sömnproblem kan vara sekundära till:
o Fysiskt obehag. Alla somatiska sjd torde kunna medföra sömnsvårigheter.
o Miljömässiga förhållanden (buller, temperatur, lukt).
o Dygnsrytmstörningar (resor, skiftarbete).
o Sociala störningar (konflikter, bekymmer).
o Psykiatriska symtom (ångest, depression).
o Livsstilsfaktorer (bruk/missbruk av kaffe, alkohol, tobak, narkotika).
o Läkemedel (läkemedelsbiverkningar).
Val av lm: Inget av dagens hypnotika är idealiskt. Följande egenskaper är önskvärda: Snabbt
insättande effekt, induktion av normal sömn, verkningstid som täcker den normala sömnperioden,
ingen residualeffekt som påverkar normal dagsfunktion, ingen ”reboundinsomni” vid seponering,
ingen toleransutveckling, ingen missbruks-eller ruspotential.
Eliminationskinetik (T½ (h)):
 Benso: Nitrazepam (21-28), Flunitrazepam (13-19), Oxazepam (6-12), Triazolam (2-6).
 Bensodiazepinliknande Zopiklon (4-6), Zolpidem (1-3), Zaleplon (1,0-1,4).
Läkemedel:
 Bensodiazepiner: Dosberoende egenskaper hos nitrazepam, flunitrazepam och triazolam:
Reducerar sömnlatensen, förlänger sömntiden, reducerar delta-sömnen, reducerar REMsömnen, förbättrar självupplevd sömnkvalitet.
 Bensodiazepinliknande: Zopiklon, zolpidem och zaleplon: Påverkar i mindre utsträckning
delta- och REM-sömn. Dokumenterat anxiolytisk eller muskelrelaxerande effekt saknas.
Risker: Residualeffekt, reboundeffekt, toleransutveckling och missbruk förekommer. Risken varierar
efter dos, behtid, pats personlighet, receptorfunktion och samtidig beh med andra lm.
Övriga läkemedel:
 Antihistaminer har begränsad dokumentation som hypnotika.




Klometiazol är bristfälligt dokumenterad som hypnotikum.
Tricykliska antidepressiva samt mianserin, mirtazapin eller används kausalt i behandling av
pat med depression och har då också effekt på samtidiga sömnbesvär.
 SSRI kan vid behandling av depressioner även ha effekt på sömnen. Initialt sömnstörande.
 Neuroleptika har ingen plats i behandlingen av insomni, såvida inte pat har en underliggande
psykos.
 Melatonin: Kunskapen om melatonins effekt vid sömnstörningar är begränsad och ger inga
hållpunkter för rekommendation vid insomni. Teratogenicitet är inte undersökt. Säkerheten
vid långtidsbehandling okänd
Icke-farmakologisk beh: Sömnhygien, sömnrestriktion, stimuluskontroll, avspänning, kognitiv terapi.
70-80% drar nytta av KBT.
Stimuluskontroll: Gå och lägg dig endast när du känner dig sömnig. Om du inte somnar på 10-15 min
när du gått och lagt dig så stig upp ur sängen igen. Återvänd endast till sängen när du känner dig
sömnig. Upprepa denna procedur så många gånger som behövs under natten. Använd endast
sovrummet till sömn och sex. Använd det inte till: att titta på TV, att lyssna på radio, att läsa i, att äta i.
Sömnrestriktion: Minska ner tiden som du vistas i sängen till att endast innefatta den tid du sover.
Stig upp vid samma tidpunkt varje morgon. Ta aldrig en tupplur dagtid.
Sömnhygien:
 Trimma in regelbunden dygnsrytm – läggtid, upp ur sängen samma tid
 Undvik sömnstörare – koffein, etyl
 Varva ner, koppla av
 Regelbunden fysisk aktivitet, var ute (ljus)
 God sovrumsmiljö – sängen plats för sömn, ej grubbel, tyst, mörkt
 Ej hungrig, ej proppmätt
2. Hypersomnier: Stark sömnighet, attacker med insomning, återhämtningseffekt?, relation till
nattsömn? Narkolepsi. Sömnapné. Idiopatisk hypersomni. Trypanosomasi. Depression.
2.1. Narkolepsi: Okontrollerbara, hastigt påkommande episoder av vederkvickande sömn.
1 av följande eller bådadera:
 Kataplexi: Korta episoder av plötslig bilateral förlust av muskeltonus, mestadels i samband
med starka känsloupplevelser.
 Återkommande REM-sömnsinslag vid övergången mellan sömn och vaket tillstånd, vilket
visar sig i antingen hypnapompa eller hypnagoga hallucinationer eller sömnparalys i början
eller slutet av sömnepisoderna
Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (missbruksdrog, lm) eller av
någon annan somatisk sjd/skada.
3. Restless legs: Periodvis behov av att röra på ena/bägge benen pga spontant uppkommen
obehagskänsla i benet/en? Svårt att vara helt stilla med benet/en när besvären uppstår? Symtomen
uppstår eller förvärras enbart i vila? Symtomen förvärras kvälls- eller nattetid?
---------------------------------------------------20. Somatisering--------------------------------------------------Disease: ”Apparatfel”.
Illness: Besvär/symtom som föranleder kontakt med sjukvården. Subjektiv sjdupplevelse, lidande,
funktionsnedsättning. Objektiva fynd kan saknas, därmed medicinsk legitimitet. Vi kan må dåligt utan
att ha en diagnos, vi kan må bra fast vi har en eller flera diagnoser.
1/5 av besöken i PV har ingen medicinsk orsak. 10-20% av pat med “ep” har ej ep-sjd. Frustration hos
läk. Missnöjda pat. Ökade vårdkostnader och felbeh. Sjukvård illa rustad hantera subjektiva besvär
utan påvisbar underliggande behbar åkomma.
Somatiska symtom som uttryck för psykisk sjd:
 Depression: Somatiska symtom del av bilden. I PV vanligt med somatisk presentation.
 Psykosomatik: De flesta, om inte alla, av kroppens friska och sjukliga funktioner påverkas av
och påverkar själva de psykiska funktionerna.
Psykets påverkan på somatiska sjd:





Reumatoid artrit (RA): Socioekonomisk status och psykosocial stress i arbetet påverkar
risken att insjukna. Effekten av rökning är komplex. HLA-DRB1-genotyper.
Allergi: Förvärras av stress och ångest.
Hjärtsjd: Ett stressigt jobb skadar kroppen. Den <50 år och har ett stressigt arbete ökar risken
att drabbas av hjärtkärlsjd med 70%. Jobbstressen kan leda till hjärtinfarkt, kärlkramp eller för
tidig död.

Odifferentierat somatoformt syndrom (somatic symtom disorder): Somatiska symtom som
orsakar stort lidande, påverkar funktionsförmågan i hög utsträckning, dominerar tankeinnehållet,
känslor och beteende på ett överdrivet sätt. Symtombild >6 mån. Behöver inte vara medicinskt
oförklarade, kan höra ihop med somatisk sjd. Kräver ej psykisk störning.
 Inom psykiatrin: Somatiseringssyndrom, odifferentierat somatoformt syndrom,
konversionssyndrom, somatoformt smärtsyndrom, hypokondri, dysmorfofobi.
 Inom somatiken – Funktionella somatiska syndrom: Fibromyalgi, WAD/whiplash,
kroniskt trötthetssyndrom (utmattningssyndrom), funktionella magtarmstörningar/IBS, ickeorganiska kognitiva besvär, el/mobiltelefonöverkänslighet, sjukahussjuka, amalagamsjuka,
temporomandibulärt smärtsyndrom (TMD).
1-årsprevalens i PV: Somatiseringssyndrom 0,7%, hypokondri 4,5%, konversionssyndrom 0,3%,
dysmorfofobi 0,7%, somatoformt smärtsyndrom 0,6%, odifferentierat somatoformt syndrom 13,4%.
Predisponerande: Genetik, tidiga psyktrauma, sjd i familjen.
Utlösande: Psykiskt trauma, arbetsplatsrelaterat, relationsproblem, fysisk skada, infektion.
Underhållande: Sekundär sjdsvinst, iatrogena faktorer, biologiska faktorer(?).
Psykologi: Ökad uppmärksamhet på kroppsupplevelser, alexitymi, abnormal illness behaviour.
Psykiatriska tillstånd att överväga vid medicinskt oförklarade symtom: PTSD, ADHD,
autismspektrumstörningar, degenerativa tillstånd (demens), depression, personlighetsstörningar.
Pats upplevelse: Känner sig ofta missförstådda och avfärdade. Kämpar ofta för medicinsk legitimitet,
avståndstagande från psykologiska förklaringsmodeller.
Grundregler inför somatiserande pat:
 Ifrågasätt ej, förmedla att du tar pats upplevelse och lidande på allvar – bekräftelse: ”jag ser att
du har ont”, ”jag förstår att det är jobbigt att inte få en förklaring”.
 Uteslut att behbar psykisk eller fysisk sjd orsakar besvären (depression), bestäm nivå på
utredning tillsammans med pat.
 Hjälp pat att se samband mellan psykisk påfrestning och somatiska reaktioner.
Grundregler fortsättning: Ordinera fysisk terapi och uppmuntra till livsstilsförändring, delaktighet.
Bemötande: Ta pat där pat är, visa att du tror pat. Förklara vad pat har och inte har. Introducera
tanken om psykisk belastning/ångest/depression och samband. Beh psykiatrisk samsjuklighet.
Fokusera på hur pat kan bli bättre. Ev remiss. De flesta – PV. Specialutbildade sjukgymnaster. KBT
funkar ofta, men ibland psykodynamisk eller annan terapi – ångesttolerans! En del svarar på lm.
Symtomen är utmaningen, inte pat. Målet är att stödja pat utan att understödja sjukrollen. EMPATI.
Hälsoångest/”hypokondri/illness anxiety disorder: Livstidsprev 5%, 10-20% på akutsjukhus.
Fixering vid rädsla att drabbas, eller övertygelse om att redan vara drabbad, av allvarlig sjd. Grundas
på feltolkning av (milda) kroppsliga symtom. Kvarstår trots adekvat medicinsk utredning och
lugnande besked. Släkt med OCD, (vanföreställningssyndrom). KBT, annan psykoterapi. SSRI.
Kognitiv modell för hypokondri: Trigger  Upplevd fara  Förväntan (ökad uppmärksamhet på
kroppsignaler, fysiologisk arousal, kontrollerande beteende och sökande efter återförsäkring) 
Upptagenhet av upplevd förändring/onormala kroppssensationer/tillstånd  Tolkning av
kroppssensationer/symtom som allvarlig sjd  Upplevd fara.
Konversionssymtom (funktionella motoriska störningar): Motoriska (sensoriska) symtom utan
grund i neurologisk sjd. Ofta akut debut. Inte sällan samtidig med annan neurologisk sjd (EP, MS),
eller psyk. Ofta yttre händelser utlösande. Ibland faktorer som problem relaterade till arbete eller
relationer. Dissociation.

Symtom: Tremor, dystoni, myoklonus, gångrubbning. Känselbortfall, ep-liknande anfall, talstörning,
synrubbning, urinretention.
Beh: I samspel psyk/somatiker. Info. Utsättning av neurologiska lm. Utforska underhållande faktorer.
Sjukgymnastik, mer sällan psykoterapi
Dysmorfofobi (BDD): Ser normal ut. Orimligt, opåverkbart, ev vanföreställningskaraktär. Cave kir.
Beh: SSRI, klomipramin (även för psykotisk form), KBT.
Subtyp: Muskeldysmorfi. Obs anabola steroider!
Factitia/fabricerade symtom/factitious disorder/patomimi/medveten självskada: Framkallar/låtsas
ha fysiska eller psykiska sjdtecken/symtom. Anta sjukroll. Yttre motiv saknas.
 Münchhausens syndrom: Extremform av factitia. Män vanligare. Asocialitet, kriminalitet.
Pseudologia fantastika, vagabonderande.
Simulering: Medvetet ljuger om/avsevärt överdriver symtom. Syftet att nå yttre fördelar.
Fibromyalgi: Livslång. Oftast kvinnor. Smärta i kroppens mjuka delar, onormal trötthet, tarmproblem.
Värme och stretching minskar smärtorna, medan kyla och stress förvärrar dem. Att ge verktyg för att
leva med sjd är en viktig del i beh. Fysisk träning ger bra smärtlindring.
Kroniskt trötthetssyndrom (myalgisk encefalomyelit): Smärta/värk, trötthet, kognitiva problem.
Ofta samsjuklighet depression, ångest. Gör pat delaktig i ”beh”. Gå ej i konfrontation om ”orsaker”.
Identifiera underhållande faktorer (ångest, depression, arbets/familjerelaterade).
Enda beh med evidens: Successiv fysisk träning, KBT.
------------------------------------21. Autismspektrumstörningar och ADHD--------------------------------”Neuropsykiatriska” tillstånd (neurodevelopmental disorders): ADHD, autismspektrum, tiks,
Tourettes, dyslexi, utvecklingsstörning.
Tillstånden är utvecklingsrelaterade: Neurobiologisk grund. Annorlunda utveckling av vissa
hjärnfunktioner – logiskt tänkande, social förmåga, uppmärksamhet. Tidig debut. Ofta överlappande
(ESSENCE). Symtomen kan ändras över tid. Viktigt med livstidsperspektiv och helhetstänkande.
Triadbegreppet för autism: Socialt samspel, kommunikation, begränsade intressen.
 Brister i ömsesidigt socialt samspel: Svårigheter att umgås med jämnåriga. Osäkerhet i
sociala (grupp)situationer. Kognitiv stelhet gör det svårt att ”byta spår”. Vill ha vänner men
känner inte till reglerna, ”social blindhet”. Ofta lätt mål för mobbare.
 Brister i ömsesidig verbal kommunikation: Bokstavlig språkförståelse. Stort ordförråd
döljer ofta en bristande grundläggande förståelse. Har svårt för ordspråk, dubbeltydigheter,
skämt och sarkasmer.
 Brister i ömsesidig icke-verbal kommunikation: Talar till snarare än med. Förmåga att läsa
av kroppsspråk, mimik, tonfall. Missar icke-verbala signaler.
 Begränsade, repetitiva beteenden: Försjunkenhet i vissa intressen eller objekt som t.ex. tåg,
dinosaurier, viss arkitektur. Stort behov av rutiner och struktur. Stark oro om rutinerna rubbas.
1. Autismspektrumstörning (ASD):
 A: Sociala kommunikationssvårigheter, 3/3 kriterier:
o Social emotionell ömsesidighet.
o Icke-verbal social kommunikation.
o Relationer.
 B: Begränsade, repetitiva beteenden, ≥2/4 kriterier:
o Stereotypier/upprepningar i tal, motorik eller i sättet att använda föremål.
o Överdrivet fasthållande vid rutiner och ritualiserande beteendemönster.
o Starkt begränsade intressen.
o Över/underkänslighet för sinnesintryck eller ovanligt intresse för vissa sensoriska
stimuli i omgivningen.





C: Symtom förekommit under tidiga utv (kan ha blivit manifesta först när sociala krav
överstiger begränsade kapaciteten, maskeras av inlärda strategier under senare delen av livet).
D: Kliniskt signifikanta funktionsnedsättningar socialt/arbete/andra viktiga områden.
E: Symtom kan ej bättre förklaras med intellektuell funktionsnedsättning/global utvförsening.

Prevalens: Osäker. ASD: 6-10/1000; 3,5-8/1 (pojkar/flickor). Aspergers: 3-4/1000; 1,5-4/1 (p/f). Av
de som diagnostiseras (8/1 p/f). Autistiskt syndrom: 1-2/1000.
Samsjuklighet: Atypiska symtom (ökad rutinbundenhet, självskadande vid depression). Sedvanlig
beh, men obs på bivkänslighet och paradoxala reaktioner (uppiggad av sömnmedel, ökad ångest av
anxiolytika).
Etiologi: Hjärnfunktionsstörningar, hereditet, pre/peri/postnatala faktorer. Gener + miljö. Specifikt
syndrom (Fragilt X).
Neuropsykologisk förklaring: Bristande: Mentalisering (”theory of mind”), central koherens
(detaljer-helhet), exekutiva funktioner (planeringsförmåga).
Diagnos: BVC-kontroller. Sen utv kontra förlorade färdigheter (svarsleende, tågång). Språkkontroll
(18mån, 3år). Anamnes, frågeformulär, pedagogisk bed, obs, psykologutred, neuropsykiatriskt status,
genanalys (kromosomanalys, cgh-array, specifik DNA-analys).
Beh: Info (pat, föräldrar, förskole/skolpersonal), färdighetsträning (kommunikation, socialt samspel,
beteendeproblem), råd och stöd, farmakologiskt(?) (symtombaserat). Tidiga interventioner = bättre
prognos (bildstöd, strukturerad miljö, toaträning, sömnträning).
2. ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder):
 Med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet
 Med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter = ADD (attention deficit disorder)
 Kombinerad typ
Symtom på hyperaktivitet/impulsivitet:
 Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still.
 Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar
på sin plats en längre stund.
 Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen.
 Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.
 Verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”.
 Pratar ofta överdrivet mycket.
 Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
 Har ofta svårt att vänta på sin tur.
 Avbryter eller inkräktar ofta på andra.
Symtom på ouppmärksamhet:
 Ofta ouppmärksam på detaljer/gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter.
 Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter/lekar.
 Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.
 Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra uppgifter.
 Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
 Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet.
 Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter.
 Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
 Är ofta glömsk i det dagliga livet.
Diagnoskriterier för ADHD (DSM-5):
 ≥ 6/9 kriterier inom domänen ouppmärksamhet och/eller
 ≥ 6/9 kriterier inom domänen hyperaktivitet/impulsivitet
 För ≥ 17åå krävs ≥ 5/9 uppfyllda kriterier för resp domän. Flera symtom på ouppmärksamhet
eller hyperaktivitet-impulsivitet förelåg före 12åå.





C: Flera symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet föreligger inom minst 2
områden (hemma, i skolan, på arbetet, med vänner eller släktingar; i andra aktiviteter).
D: Det finns klara belägg för att symtomen påverkar, eller försämrar kvaliteten på fungerandet
socialt, i studier eller arbete
E: Symtomen förekommer inte enbart under förloppet av schizofreni eller något annat
psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t ex
förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom, personlighets-störning,
substansmissbruk eller abstinens).

Hereditet: Tvillingstudier visar på mkt hög ärftlighet. Troligen polygenetiskt. Flera kandidatgener
associerade till dopamin och NA, men även till serotonin och nätverk som reglerar uppmärksamhet,
aktivitetsnivå, impulsinhibition.
 Strukturell neuroimaging: Mindre frontallober, n kaudatus och cerebellum.
 Funktionell neuroimaging: Lägre aktivitet i motsvarande områden vid utförande av uppgifter.
Farmakologiskt ADHD-koncept: Tillstånd av svag NA- och DA-signalering i prefrontalcortex. För
låg hastighet av tonisk fyrning (firing rate) av NA och DA.
Prevalens: Större könsskillnad bland de som remitteras för utredning. Flicksymtom mindre störande
(tugga tuggummi, pillar på hår/naglar, inre oro)? Tidigare trodde man att ADHD bara fanns hos barn.
men nu vet vi bättre. ADHD innebär ofta genomgripande och livslånga svårigheter. Symtombilden
ändras med åldern, minskar från 9-11åå.
Samsjuklighet: 75% av vuxna minst 1 annan psykiatrisk diagnos (i genomsnitt 3), inkluderande:
 Förstämnings- och ångestsyndrom, personlighetsstörningar
 Sömnstörningar
 Substansmissbruk
 Inlärningssvårigheter och andra utvrelaterade tillstånd (autismspektrumtillstånd, dyslexi,
motoriska koordinationssvårigheter)
 Beroendetillstånd
Antisocial utv: Trotssyndrom (ODD), uppförandestörning (CD), antisocial PS (ASP).
ADHD är vanligare i vissa grupper: 20-30% av beroendepat. 25-45% av fängelseintagna. 20% av
pat inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Ofta o/feldiagnostiserade. O/underbeh för ADHD. Beh enbart
för sina samexisterande tillstånd.
Diagnos: BVC-kontroller. Anamnes. Obs. Frågeformulär. Pedagogisk bed. Psykologutred.
Neuropsykiatriskt status. Ev bed av sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped.
Beh av ADHD hos barn: Info (pat, föräldrar, förskole-/skolpersonal). Pedagogiska insatser. Råd och
stöd. Om otillräckligt: Farmakologisk beh, dataträningsprogram.
Lm en del i multimodal beh: Kognitiv träning, kognitiva hjälpmedel, grupp-KBT, pat- och
anhörigutb, livsstilsförändringar.
 Centralstimulerande: Presynaptisk återupptagshämning av DA och NA OCH ökad
frisättning. Elvanse (lisdexamfetamin) – prodrug. Metamina (dextroamfetamin) – licens. Stå ut
med repetitiva uppgifter. Bibehålla uppmärksamhet. Uppmärksamma sociala signaler.
o 1:ahand – Metylfenidat: Concerta (depottablett), Ritalin (depotkapsel), kortverkande
Medikinet, Ritalin (tablett).
o 2:ahand – Atomoxetin: Strattera.
 Icke-centralstimulerande
Biv: Pulsökning, BT-stegring, nedsatt aptit/illamående.
---------------------------------------------22. Personlighetsstörningar------------------------------------------Personlighet: Bestående grundstruktur som kan spåras från barndomen och under hela livet. Rel
stabilt mönster i olika interpersonella och sociala sammanhang. Inrotat och stabilt mönster av tankar,
känslor och beteenden som karakteriserar en individs unika livsstil och anpassning. Hurdan personen
är, kan ge psykologiska problem, men ej så problematiskt att det bedöms som PS. Ex: Gladlynt,
noggrann.

Personlighet omfattar 4 dimensioner:
 Kognitioner: Tankar, hur man uppfattar och tolkar sig själv och andra.
 Affekter: Känslors intensitet, rörlighet, och uttryckssätt.
 Mellanmänskliga samspel: Relationer till andra människor.
 Impulskontroll.
Psykiatriskt syndrom: Likheter med somatiska sjd, har debut och förlopp, tydliga symtom.
Ex: Depression, psykos, ångestsyndrom, fobi.
Personlighetsstörning (PS): Hurdan personen är, men så pass dysfunktionellt och oflexibelt att det
skapar problem. Ex: Borderline personlighetsstörning (BPS).
Enl DSM-IV (axel II-diagnos): Varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt
avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociala och kulturella miljö. Förorsakar
påtagliga problem för individen, personligt lidande eller sociala svårigheter. Sättet att vara uppfattas
som en normal del av den egna personligheten, störningen är jagsynton. Skilj på:
 Personlighetsdrag
 Personlighetsstörning (axel II)
 Personlighetsförändring (axel I)
 Psykisk sjd (axel I)
Konsekvenser: Anpassningsproblem. Relationsstörningar. Sårbarhet för psykiska påfrestningar.
Problematiskt vid samtidig psykisk sjd, försvårar beh. Sänkt funktionsnivå för alla PS förutom
tvångsmässig och histrionisk. Schizotyp och borderline sämst funktionsnivå. Narcissistisk och
tvångsmässig god livskvalitet i prospektiv studie.
Synsätt:
 Dimensionellt: Uttryck för PS varierar över tid, vid stress och sjd. Bakgrundsfaktor.
 Kategoriskt: Avgränsade PS i olika grupper. Används för att kunna ställa diagnos.
Prevalens: 10% (6-22%) av befolkningen har någon PS. 30-50% inom psykvård, 28% inom PV,
>50% inom kriminalvården.
Etiologi: Genetik (40-60%), utv-psykologiska faktorer, neuroendokrina orsaker, tidiga trauman i
föräldra-barnrelationen (ssk BPS, antisocial), kulturella skillnader. Komorbid PS vid
autismspektrumstörning är vanligt. Hjärnskador efter stroke/inf/tumör, demens, missbruk, trauma,
genomgångna psykoser, affektiva sjd.
Allmänna kriterier för personlighetsstörning (PS):
A. Varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett
förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck inom minst 2 av 4 områden:
 I. Kognition: Sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och inträffade händelser.
 II. Affektivitet: Komplexitet, intensitet, labilitet och orimlighet i det känslomässiga gensvaret.
 III. Mellanmänskligt samspel: Sätt att relatera till andra, hur man hanterar interpersonella
situationer.
 IV. Impulskontroll: Förmågan att kontrollera impulser och behovet av belöningar.
B. Mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer och sammanhang.
C. Mönstret leder till signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete/socialt.
D. Mönstret är stabilt, varaktigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen/tidig vuxenålder.
E. Mönstret kan inte bättre förklaras som ett uttryck för eller en följd av någon annan psykisk störning.
F. Mönstret beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller någon somatisk sjd/skada.
Indelning av personlighetsstörningar:
 Kluster A (”the mad”): Udda, excentriska, inåtvända.
o Paranoid, schizoid, schizotyp.
 Kluster B (”the bad”): Dramatiska, impulsiva, emotionella.
o Antisocial, borderline, histrionisk, narcissistisk.
 Kluster C (”the sad”): Räddhågsna, ängsliga, nervösa. Nära koppling till ångeststörningar.
o Fobisk, osjälvständig, tvångsmässig.

1A. Paranoid PS: Misstänksam, försvarsinställd, kritisk mot andra men tål ej kritik, överdrivet
ifrågasättande, kylig, rigid. Genetisk koppling till vanföreställningssyndrom, schizofreni. Ej enbart vid
schizofreni, psykossjd, somatisk sjd. Oftast inte psykotiska symtom. Rel klar verklighetsuppfattning
och inga tydliga vanföreställningar. Vid stress kortvariga psykotiska episoder. 0,5-2,5%. M>K. 4 av 7:
 1. Misstänker på lösa grunder att andra utnyttjar, skadar eller bedrar honom.
 2. Är uppfylld av oberättigade tvivel på vänners och arbetskamraters lojalitet/pålitlighet.
 3. Ger ej gärna andra förtroenden pga obefogad rädsla för att infon ska komma användas mot
honom i onda syften.
 4. Tolkar in kränkning/hot i oskyldiga yttranden/händelser.
 5. Ältar ständigt gamla oförrätter, dvs kan inte förlåta någon som förolämpat, sårat eller på
annat sätt betett sig kränkande mot honom.
 6. Upplever angrepp mot sin egen person eller sitt anseende som inte är uppenbara för
omgivningen och är snabb att reagera med ilska eller att gå till motangrepp.
 7. Har utan rimlig grund återkommande misstankar om att partnern är otrogen.
Visa respekt för deras misstänksamhet. Tänk på hur journalen är formulerad. Undvik tvetydighet och
respektera patientens behov av distans. Symtomatisk beh.
2A. Schizoid PS: Likgiltighet för beröm/klander, förefaller sakna känslor, bristande förmåga att
uttrycka känslor, ingen önskan om nära relationer/tillbakadragenhet, udda intressen. Söker ej hjälp.
Övergår ej i schizofreni. Ej enbart vid schizofreni, psykossjd, somatisk sjd. 4 av 7:
 1. Varken önskar/uppskattar nära relationer, inkl familjerelationer.
 2. Väljer nästan alltid ensamaktiviteter.
 3. Har föga, om ens något, intresse av sexuell gemenskap.
 4. Finner nöje i få, om några, aktiviteter.
 5. Saknar nära vänner/bekanta förutom närastående familj.
 6. Verkar vara likgiltig för såväl beröm som kritik.
 7. Uppvisar emotionell kyla, tillbakadragenhet eller flacka affekter.
Respektera behovet av distans.
3A. Schizotyp PS: Bisarra/egendomliga tankar, men ej psykotisk. Mkt svårt relatera till andra,
egendomligt minspel, snirkligt tal, hänsyftningsidéer, missförstår lätt, ensamma, klarar som regel ej att
arbeta. Akuta obehagskänslor vid nära kontakter. Stabilt tillstånd men kan övergå i schizofreni. Ej
enbart vid schizofreni, psykossjd eller genomgripande utv-störning. 5 av 9:
 1. Hänsyftningsidéer (dock ej av vanföreställningskaraktär).
 2. Har underliga föreställningar/magiskt tänkande som påverkar beteendet och som inte
stämmer med gällande uppfattningar och normer i personens sociokulturella omgivning (är
vidskeplig, tror på klärvoajans, telepati eller ett ”sjätte sinne”; hos barn och ungdomar bisarra
fantasier eller fixa idéer).
 3. Har ovanliga perceptuella upplevelser, inkl kroppsillusioner.
 4. Talar och tänker besynnerligt (t ex vagt, omständligt, metaforiskt, sirligt eller stereotypt).
 5. Är misstänksam eller har paranoida tankar.
 6. Uttrycker inadekvata eller begränsade affekter.
 7. Ter sig udda, excentrisk eller besynnerlig i uppträdande eller yttre framtoning.
 8. Saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmsta familjekretsen.
 9. Känner stark social ångest som inte avtar vid närmare bekantskap och som är kopplad till
paranoid rädsla snarareän till negativ självbild.
Respektera pats föreställningar och behov av distans. Symtomatisk beh.
4B. Antisocial PS: Genomgående mönster av bristande respekt för och kränkningar av andras
rättigheter som varat sedan 15-åå. Är minst 18 år. Saknar socialt ansvar, hänsynslöst och egoistiskt
beteende, oförmåga att känna skuld ånger och dåligt samvete, äventyrliga, vanligt bland kriminella.

M>K, 60% bland manliga fängelseinterner. Söker för missbruk, ångest, depressivitet. Viktigt med
våldsriskbedömning (HCR-20). Ej enbart i samband med schizofreni eller manisk episod.
Samsjuklighet: 80% substansrelaterad störning. Hög samsjuklighet med ångest, förstämningssyndrom
och impulskontrollstörningar (spelberoende). Hög risk för suicidförsök, suicid, våldsam död.
Prevalens: Befolkning 1-3%, fängelseintagna 60%, 6-8x vanligare hos män och yngre (25-44 år).
3 av 7:
 1. Oförmögen att anpassa sig till rådande normer för lagligt beteende vilket visar sig i
upprepade brottsliga handlingar.
 2. Bedrägligt beteende, vilket visar sig i upprepade lögner, bruk av falska namnuppgifter eller
försök att lura andra för nöjes eller personlig vinnings skull.
 3. Impulsiv eller oförmögen att planera.
 4. Irritabel och aggressiv, vilket visar sig i upprepade slagsmål eller misshandel.
 5. Nonchalerar obekymrat såväl egen som andras säkerhet.
 6. Ständigt ansvarslös, vilket visar sig i en oförmåga att etablera arbetsförhållanden eller att
uppfylla ekonomiska åligganden.
 7. Visar brist på ångerkänslor, vilket visar sig i likgiltighet eller bortförklaringar efter att ha
sårat, svikit eller bestulit någon.
Var tydlig. Låt dig inte duperas!
5B. Borderline (BPS)/Emotionellt instabil PS: BPS refererar till gränsen mellan neuros och psykos.
Enl vissa tillhör BPS eg bipolärt spektrum.
Kausala faktorer: Måttlig ärftlighet för vissa kriterier (impulsivitet, affektiv instabilitet vanligare
bland BPS-släktingar).
Förekomst: K:M 3:1-10:1. Befolkning 1-2%, öppenvårdspat 11%, slutenvårdspat 19%.
Diffdiagnostiska svårigheter mot bipolära tillstånd (atypisk depression, hypomana tillstånd).
Familjeanamnes kan underlätta diffdiagnos. Vanligare bland yngre personer. Efter 44 åå minskar
förekomsten.
Samsjuklighet: Hög med ångestsyndrom, affektiva tillstånd, ätstörningar, ADHD, PTSD,
missbruk/beroende. Självmedicinering. Interpersonella svårigheter  fler separationer och förluster.
10% dör i suicid.
Livstidsprevalens: 97% MDD, 55% PTSD, 87% ångeststörning, 73% missbruk, 39% ätstörning.
4 funktioner av självskadebeteende:
 Interpersonellt – negativt förstärkt: Slippa krav, bråk upphör.
 Interpersonellt – positivt förstärkt: Närhet, ompysslad, bli lyssnad på, tröst, kommunikation.
 Intrapersonellt – negativt förstärkt: Ångestlindring, lättnad, stoppa negativa tankar.
 Intrapersonellt – positivt förstärkt: Följa en regel, självstimulering, straffa sig.
Yttring: Instabil självbild/sinnesstämning, svartvit värld, impulsiva och utagerande, mkt känsliga,
klängande, avvisande. Splittring på avd  externalisering av inre konflikter. Primitiva försvar
(splitting, projektion, projektiv identifikation, primitiv idealisering/nedsvärtning). 5 av 9:
 1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga/inbillade separationer.
 2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som
kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering.
 3. Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och identitetskänsla.
 4. Impulsivitet i minst 2 avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen
själv (slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, trafikvårdslöshet, hetsätning).
 5. Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande handlingar.
 6. Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av
sinnesstämningen (intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis
varar några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar).
 7. Kronisk tomhetskänsla.
 8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (ofta förekommande
temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).
 9. Har övergående stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symtom.

Vårdkonsumtion: Signifikant mer än personer med andra PS, ångest och depression samt friska.
Bemötande: Bli ej arg/provocerad.
Varför uppstår så ofta konflikter? Skenbar (varierande) kompetens. Färdighetsbrister (reglera
känslor, hantera relationer). Förstärkning av problematiska beteenden (explosivitet, upptrappning, hot
(om självmord eller angrepp), omgivningen ignorerar eller lyssnar sällan vid mer adaptiva sätt att be
om hjälp). Bristande problemlösningsförmåga. Impulsivitet (gör upp en plan som sedan inte följs).
Prediktorer remission: Yngre vid diagnos. Ingen familjehistoria av missbruk. Ingen kluster C-PS.
Låg neuroticism. Hög agreeableness. Inga sexuella övergrepp i barndomen. Good vocational record.
Minskning av axel I-syndrom (PTSD, depression).
 Största prediktor: Sluta/inte missbruka alkohol/droger. Missbruk ökar interpersonella
svårigheter, sänkt grundstämning, affektinstabilitet, impulsivitet.
Beh: Bättre med åren! 2/3-delar förbättras i 30-åå.
 Psykoterapi: Kan hjälpa (DBT/MBT).
 Lm-beh fokuserar på 3 områden:
o Impulsivitet/aggressivitet (SSRI)
o Affektiv instabilitet (antiepileptika/litium)
o Psykosliknande symtom (antipsykotika)
6B. Histrionisk PS: Ytligt charmerande, pockande på uppmärksamhet, färgstarka och dramatiska,
överdriven emotionalitet, teatralisk, uppfattar relationer mer intima än de är.
Ökad risk för: Somatiserings-, konversionssyndrom, depression. 5 av 8:
 1. Känner sig illa till mods i situationer där han inte är i centrum.
 2. Samspelet med andra präglas av inadekvat sexuellt förföriskt/provocerande beteende.
 3. Visar snabbt skiftande och ytliga uttryck för känslor.
 4. Använder sig genomgående av sitt yttre för att dra uppmärksamhet till sig.
 5. Överdrivet impressionistisk och detaljfattig i sitt språk.
 6. Ter sig dramatiserande, teatralisk och överdrivet känslomässig.
 7. Lättpåverkad av andra eller av omständigheterna.
 8. Uppfattar relationer som mer intima än vad som verkligen är fallet.
Försök att inte låta dig provoceras eller ”förföras”. Empatiskt bemötande, realitetsanpassning, lm eller
psykoterapi vb.
7B. Narcissistisk PS: Grandiosa, självöverskattande men låg självkänsla, kritikkänsliga, bristande
inlevelseförmåga, charmiga/uppblåsta, svårt relatera till andra. Falskt grandiost själv (as if-person)
som fantasiflykt. Söker ogärna hjälp, svårt lämna ”tronen”. Behov att bli beundrad och brist på empati.
 Psykoanalytisk: Bristande spegling och bekräftelse av barnets grandiositet  narcissistisk
problematik.
 Social inlärningsteori: Narcissistisk PS härrör ur orealistisk övervärdering (för mkt beröm)
från föräldrarna.
Samsjuklighet: Depression, anorexia nervosa, substansrelaterade störningar. <1%. M>K. 5 av 9:
 1. Har en grandios känsla av att vara en betydande person.
 2. Upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet, fulländad
kärlek.
 3. Tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av,
andra personer (eller institutioner) som är speciella eller har hög status.
 4. Kräver ett övermått av beundran.
 5. Har en känsla av särskilt berättigande, dvs har orimliga förväntningar på särbehandling eller
på att andra automatiskt ska svara upp till hans eller hennes förväntningar.
 6. Utnyttjar andra, dvs drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål.
 7. Saknar empati: Obenägen att uppmärksamma/identifiera sig med andras känslor och behov.
 8. Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund.
 9. Arrogant och högdragen i sitt beteende eller sina attityder.

Låt ”sitta kvar på tronen”! Förklara vänligt varför ej speciell beh kan ges. Terapi kan hjälpa, men
beh-studier saknas.
8C. Fobisk PS: Generell räddhågsenhet, sociala rädslor, rädd göra bort sig, känslighet för kritik,
hämmad, känslor av otillräcklighet. Har svårt söka vård, behöver uppmuntran. 4 av 7:
 1. Undviker yrkesaktiviteter där sociala kontakter är av betydelse pga rädsla för kritik,
ogillande eller avvisande.
 2. Ovillig att närma sig andra utan att vara säker på att bli omtyckt.
 3. Återhållsam i intima förhållanden pga rädsla för att känna sig skamsen eller förlöjligad.
 4. Upptagen av rädsla för att bli kritiserad eller avvisad i sociala situationer.
 5. Hämmad i nya sociala situationer pga känslor av otillräcklighet.
 6. Betraktar sig själv som socialt oduglig, oattraktiv eller underlägsen andra.
 7. Påtagligt ovillig att ta personliga risker eller att ge sig in i nya aktiviteter eftersom det skulle
kunna leda till genanta situationer.
9C. Tvångsmässig PS: Perfektionism, bristande flexibilitet, regler viktigt, moraliserande, snål,
överdrivet samvetsgrann. Genomgående upptagenhet av ordning, perfektionism samt mental och
mellanmänsklig kontroll på bekostnad av flexibilitet, öppenhet och effektivitet. 4 av 8:
 1. Upptagen av detaljer, regler, listor, ordning, organisation eller scheman i sådan grad att
själva meningen med aktiviteten går förlorad.
 2. Uppvisar en perfektionism som stör förmågan att genomföra uppgifter (är t ex oförmögen
att avsluta ett projekt eftersom egna överdrivet strikta krav inte är uppfyllda).
 3. Överdrivet engagerad i arbete och produktivitet på bekostnad av fritidsaktiviteter och
sociala aktiviteter (vilket inte förklaras av uppenbart ekonomiskt nödtvång).
 4. Överdrivet samvetsgrann, nogräknad och oflexibel i sina moraliska värderingar (vilket inte
förklaras av kulturell eller religiös tillhörighet).
 5. Oförmögen att göra sig av med utslitna eller värdelösa saker som inte ens har något
sentimentalt värde.
 6. Ovillig att delegera uppgifter eller samarbeta med andra såvida de inte fullt ut underordnar
sig hans sätt att utföra arbetet.
 7. Snål både mot sig själv och andra, ser pengar som något som bör sparas inför framtida
katastrofsituationer.
 8. Stelbent och envis.
Ge pat tid och tålamod.
10C. Osjälvständig PS: Beroende och underdånig, oförmåga att fatta beslut. Svårt vara ensam, vill bli
omhändertagen, hjälplös, rädd att bli övergiven. Undergivet och klängigt beteende med rädsla för
separation. 5 av 8:
 1. Har svårt fatta vardagliga beslut utan ett övermått av goda råd och uppmuntran från andra.
 2. Har behov av att andra ansvarar för de flesta viktiga områden i hans tillvaro.
 3. Har svårt att visa sig oenig med andra av rädsla för att mista deras stöd eller gillande. Obs:
inkludera inte fall av välgrundad rädsla för vedergällning.
 4. Har svårt att starta projekt eller göra saker på egen hand (vilket beror på bristande tilltro till
det egna omdömet eller förmågan snarare än på bristande motivation eller energi).
 5. Går till ytterligheter när det gäller att få stöd och uppmuntran från andra, såsom att frivilligt
åta sig att utföra sådant som är obehagligt.
 6. Känner sig obekväm eller hjälplös på egen hand på grund av överdriven rädsla för att inte
kunna ta vara på sig själv.
 7. Söker genast etablera en ny relation som ska ge omsorg/stöd när nära förhållande tar slut.
 8. Är orimligt upptagen av rädsla för att bli övergiven och behöva ta hand om sig själv.
Tänk på att pat vill vara till lags mot dig.

11. Personlighetsstörning UNS/medicinskt tillstånd: Vid PS som ej uppfyller kriterierna för ngn
specifik PS. Tex när drag från flera PS finns med i bilden, utan att kriterierna för ngn specifik störning
är uppfyllda (”blandad personlighet”), och där dessa drag sammantaget orsakar kliniskt signifikant
lidande eller försämrad funktion i tillvaron. Kan också användas vid tex depressiv PS och passivtaggressiv PS. Medicinska tillstånd kan vara frontallobslesion.
Diagnostik: Kriteriebaserad och kategorisk.
 Anamnes: Viktigt med barnpsykiatriskt perspektiv.
 Strukturerad intervju: SCID-II (strukturerad klinisk intervju för DSM-IV axel II)
 Självbedömningsformulär
 Kompletterande instrument
Beh-mål: Reducera symtom, förbättra symtomhanteringsförmågan (situationsrelaterade problem,
affekter, impulser, interpersonella färdigheter).
Lm: Ej indicerat vid endast PS. Vanligt med axel I-komorbiditet som bör beh. Ofta sämre behresultat
av depression och ångestsyndrom vid samtidig PS. Symtomlindring. Liten kunskap om lm-beh.
 BPS: Pat vill gärna använda lm mer för att slippa känna än för att reglera. Viktigt med trygg
och stabil strategi. Ej täta byten/tillägg. Uppmuntra till samarbete, obs och rapport. Lyssna,
validera, minimera inte. Stå emot icke-effektiva önskemål utan att bli invaliderande och arg.
Undvik benso och andra beroendeframkallande medel.
Psykoterapi: KBT, DBT (dialektisk beteendeterapi), MBT (mentaliseringsbaserad terapi), PDT,
psykoedukativa insatser. Kan vara indicerat men motivation nödvändigt för uppnå resultat.
Psykoterapi vid psykopati är kontraindicerat. Välstrukturerad. Strävar efter hög behföljsamhet. Tydligt
fokus på självskadebeteende eller interpersonella relationer. Teoretiskt enhetlig och sammanhängande.
Rel lång. Välintegrerad med övriga behåtgärder. Tydlig behallians mellan terapeut och klient.
 Kluster A+C: Ev DBT.
 BPS: DBT, MBT, schemafokuserad terapi, ERGT (emotionsreglerande gruppterapi),
objektrelationsfokuserad terapi.
o DBT: Heltäckande beh för BPS. Orientering och kontrakt.
 Fas 1: Stabilitet och säkerhet. Minska livshotande beteenden, minska
terapistörande beteenden, minska livskvalitetsstörande beteenden, öka
färdigheter och kompetens.
 Fas 2: Bearbeta ev trauma.
 Fas 3: Öka självrespekt/nå individuella mål.
 Fas 4: Skapa ett liv värt att leva.
o Kedjeanalys: Förändra beteenden, bryta gamla mönster. Sårbarhet – trigger/händelse
– använder färdigheter ELLER problembeteende  förstärkande konsekvenser.
o ERGT: BT, ACT, DBT. Tilläggsbeh. Gruppbeh. BPS. Fokuserar på känslomässig
dysreglering, emotionellt undvikande och självskadebeteende.
Prognos: Få uppföljningsstudier men de som gjorts tyder på att drag ur kluster A och C snarast
förstärks över tid och att kluster B-drag avtar.
----------------------------------------------------23. Psykiatri i PV------------------------------------------------PV i Sve: Landstingsdrivna VC, enskilt drivna VC (personal koop, vårdbolag), FHV, privata
allmänläk (ensam/grupp).
PV  Specialistvård (poliklinisk/sjukhus)  Regionvård
PV = Första linjens sjukvård = Första linjens psykiatri

Första linjens sjukvård: Sortera, bedöma, utreda, remittera. Första omhändertagande, längre beh,
kontroller kroniskt sjuka.
Förekomst i PV (depressioner, ångesttillstånd, sömnproblem, krisreaktioner) = 5-10%
Förekomst i PV + somatiseringstillstånd = 40%.
Förekomst i PV + somatiseringstillstånd + beroendetillstånd = ???





60-70% av alla depressions- och ångestpat beh i PV.
75% av alla AD skrivs ut i primärvården.
50-60% av pat med depression får inte rätt diagnos.

Pat med ångesttillstånd i PV: Vanligen äldre, söker tidigare i sjdförloppet, oftare lindrigare tillstånd,
har fler samtidiga somatiska besvär, mer okarakteristiska symtom, mer oro, trötthet, värk och
sömnsvårigheter, mindre direkt nedstämdhet. Hög grad av samsjuklighet. Andra problem presenteras
och ses i 1:ahand. Somatiska symtom är mest uppenbara. De psykiska symtomen är vagare, mindre
typiska. Svårt för både läk och pat att tänka sig en psykiatrisk diagnos.
Skillnader VC–psykmott: Kortare tid för pat, ffa läkarmottagning – inte samma tillgång på annan
vårdpersonal, mindre teamarbete.
VC skulle behöva: Psykoterapeut, ”depressions-SSK”, beroende-SSK, arbetsterapeut, dietist. PV tar
hand om mkt psykiatri – Kommer behöva ta hand om ännu mer.
Behov av bra samarbete PV-psyk: Samverkansöverenskommelser, konsultationsverksamhet.
Psykiatri i PV:
 Vårdintyg: PV ansvarar för VI-bed under kontorstid för pat som inte är aktuella inom
specialistpsykiatrin. Det gäller även där hembesök är nödvändiga. För pat som är ”kända”
inom psykiatrin görs bed av aktuell enhet. Utanför kontorstid görs alla VI-bed av psykiatrisk
jourverksamhet.
 Krisreaktioner: Handläggs i PV. Vid långdragna förlopp och kompl remitteras till
specialistpsykiatrin.
 Depressioner: Handläggs normalt inom PV med undantag av pat med djup och kompl
depression, hög/svårbed suicidrisk, med psykotiska symtom, med speciella kompl (graviditet),
samtidigt missbruk, samtidig PS samt pat som ej svarat på beh och pat med oklar diagnos.
 Schizofreni och andra psykossjd: Handläggs psykiatriskt inom specialistpsykiatrin men
somatiskt och för hälsokontroller inom PV. Stabila pat med sjd i remission kan efter
överenskommelse överföras till PV för underhållsbeh.
 Ångestsyndrom: Utreds och bedöms initialt i PV med konsultativ hjälp från psykiatrin.
Okompl tillstånd beh i PV. Vid mer kompl fall som behöver omfattande beh och vid
samsjuklighet remitteras till specialistpsykiatrin.
 Somatoforma syndrom: Handläggs i PV, vb med konsultativa insatser från psykiatrin.
 Åldersdemenser: Utreds och beh i PV och geriatrik. Psykiatrisk konsultation vb.
 Neuropsykiatriska tillstånd: Initial utredning inom PV, utredning för diagnos inom
specialistpsykiatrin.
 Missbruk och andra beroendetillstånd: Initial kontakt i PV, vb handläggning inom psykiatri
eller särskild beroendevård. Akutvård och avgiftning ska se på sjukhus.
 Personlighetsstörning: Allvarligare tillstånd handläggs av specialistpsykiatrin men kan vid
stabilt skede handläggas inom PV.
 Bipolär sjd: Handläggs av specialistpsykiatrin.
 Litiumbeh: Handläggs av specialistpsykiatrin.
 Ätstörningar: Handläggs av specialistpsykiatrin.
 Alla tillstånd med stora vårdbehov och kompl samsjuklighet: Handläggs av
specialistpsykiatrin.
Nationella riktlinjerna för beh av ångest- och depressionstillstånd i PV:
 Depressiva symtom: Aktiv expektans.
 Lindrig depression (kan jobba): KBT/annan PT, lm om pat tid haft depression som krävt lm.
 Måttlig depression (kan ej jobba): KBT/lm, vid melankoliska symtom alltid lm.
 Svår depression: Till specialistpsykiatrin.
Vad kan PV göra?
 Upptäcka – fånga in psykisk sjd/psykiska symtom:
o Bli bättre på diagnostik.
o Bedöma omfattning, svårighetsgrad, lidande och funktionsnedsättning.
 Behandla i tidigt skede – lindriga/måttliga symtom:
o Tillgång till psykoterapeutisk kompetens.




o Kunna använda lm rätt.
Följa upp – stödjande kontakt vid behov:
o Veta hur länge man ska beh och vad man gör efter beh.
Remittera till specialistpsykiatrin:
o Veta vilka tillstånd man inte ska beh själv: Bipolär sjd, djupa depressioner, suicidrisk,
psykossjd, vissa neuropsykiatriska tillstånd, PS med stort vårdbehov.

Vad kan vara bra att kunna som läkare? Lm-beh: Undvik ”tillsvidare”-förskrivningar. En del
tillstånd ska kanske inte beh med lm. En del pat ska beh med försiktighet. Gör dig förtrogen med några
preparat (1-2 SSRI, 1 atypisk AD, något kort- och långverkande sömnmedel, 1 neuroleptikum, någon
ångestdämpare). Kom ihåg interaktioner!
-------------------------------------------------24. Dubbeldiagnoser-----------------------------------------------Utmattningssyndrom: Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst 2v (en/flera
identifierbara stressfaktorer under minst 6 mån). Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden:
 Koncentrationssvårigheter/minnesstörning
 Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav under tidspress
 Känslomässig labilitet, irritabilitet
 Sömnstörning
 Påtaglig kroppslig svaghet/uttröttbarhet
 Fysiska symtom (värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär)
Dubbeldiagnos: Psykiatrisk sjd + beroendesjd. Orsaker:
 En gemensam bakomliggande risk: Genetik, personlighet, miljö (barndomstrauma).
o Genetisk sårbarhet: Troligen komplext, tex stressrelaterat, kognition.
o Personlighetdrag som ökar risk för beroende: Ångest, social fobi, impulsivitet,
borderline, ADHD, AP, undvikande, PTSD. Ängslig läggning ökar risk för både
psykisk sjd och beroende.
o Trauma: Ökar risk för både psykisk sjd och beroende.
 Psykiatriskt ursprung: PTSD  beroende. PTSD ofta svårare hos individer med samtidigt
beroende. Risken för återfall är högre.
 Beroendeursprung: Långvarigt högt drogintag ger psykos. 2,8x ökad risk för efterföljande
schizofreni vid cannabismissbruk. Alkoholberoende ger depression och ångest.
 Reciprokt: PTSD och alkoholberoende hör samman och påverkar varandra.
 Slumpen: Vanliga tillstånd förekommer samtidigt.
“Nedstämdhet” kan bero på: Tyroideasjd, sorg, egentlig depression, reaktion på svår smärta,
hormonella rubbningar, alkohol, lm.
När misstänka dubbeldiagnos? Alkoholberoende kan gå med många olika fysiska och psykiska
symtom, ”härmar” andra tillstånd. Kvinnor har oftare än män samtidigt missbruk och psykisk sjd, dvs
bör utredas. Ingen förbättring trots insatt beh.
Vad händer om jag bara ser ena tillståndet? Risk för ofullständig förbättring. Risk för försämring.
Utredning: Kliniskt samtal räcker ej för diagnostisera depression och bipolära syndrom. Tillstånden
upptäcks ofta inte.
 Diagnostisk skreening: SCID-I, MINI, ASRS.
o Vid misstanke om beroende: AUDIT, DUDIT, Peth, CDT.
Sammanfattning: Samsjuklighet psykisk sjd-beroende är vanligt. Ssk hos kvinnor. Kan vara
komplexa och svårbeh. Utredning ska göras, enbart samtal räcker inte. Tillstånden ska beh samtidigt.
-----------------------------------------------25. Beroendeintroduktion------------------------------------------Beroende: Kronisk, behbar hjärnsjd med cykliskt förlopp. Stringent diagnostik, väl utforskad
prognostik och patofysiologi (drogen ”kidnappar” hjärnans belöningssystem), evidensbaserad beh.
Fysiologiskt beroende, kontrollförlust, drogen tar över livet och skadar hälsan.
Diagnostik: Samma kriterier för alla substanser.




DSM-IV och ICD-10 skiljer på 2 olika diagnoser:
o Missbruk/skadligt bruk = Lättare problem
o Beroende = Svårare problem
DSM-5 har slagit ihop dessa till ”substance use disorder (SUD)”
 Svårighetsgradering efter antal kriterier: 2-3 milt; 4-5 måttligt; 6-11 svårt.
 “Moderate SUD” motsvarar beroende enl DSM-IV.

Missbruk: 1/flera av kriterierna ska vara uppfyllt, upprepat eller varaktigt under samma 12-månperiod.
 I. Upprepad droganvändning  Misslyckas fullgöra sina skyldigheter i skola/arbete/hem.
 II. Upprepad droganvändning i situationer som medför risk för fysisk skada.
 III. Upprepade kontakter med rättvisan.
 IV. Fortsatt användning trots pågående/återkommande problem.
Beroende: 3/flera kriterier ska vara uppfyllda under samma 12-månperiod.
 I. Tolerans, dvs behov av större dos för samma effekt, eller påtagligt minskad effekt vid
tillförsel av samma dos.
 II. Abstinens, utsättningssymtom vid minskad/avbruten tillförsel.
 III. ”Kontrollförlust” intag av större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
 IV. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska/kontrollera intag.
 V. ”Drug-seeking behavior” betydande del av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera och
hämta sig från droganvändningen.
 VI. Viktiga sociala aktiviteter ges upp.
 VII. Fortsatt droganvändning trots vetskap att den har orsakat/förvärrat fysiska/psykiska
besvär.

Beroendecykelns patofysiologi: Craving (viss DA-frisättning triggar merbegär)  Intox (DAöverflöd, neuroadaption)  Abstinens (DA-brist, rubbning av flera andra neurotransmittorer) 
Craving. Alla beroendeframkallande medel aktiverar hjärnans belöningssystem (ventrala tegmentum,
nukleus ackumbens, prefrontalkortex).
Drogtest: Motiverande? Kontrollerande? Urin, blod/plasma/serum, saliv, hår, svett, utandning.
 Diagnostiskt: För identifiera personer som brukar, riskbrukar eller missbrukar alkohol/droger.
Drogtestning, hälsokontroll.
 Terapeutiskt: För följa upp pat med riskbruk eller missbruk av alkohol/droger. Regelbunden
eller slumpmässig testning, biofeedback.
Urinprov vanligast, längre detektionstid. Blodprov för koncentrationsbestämning, nedrappning, intox,
substitutionsbeh, dos-respons. Tester för cannabis, opiater, centralstimulerande, hallucinogener, lm.
Hur länge ett intag kan detekteras beror på: Dosen, enstaka intag kontra upprepat intag,
metabolism och utsöndring, urinens pH, analysens känslighet, gränsvärde, ”cut-off”.
Snabbtester: Snabbtest med urinstickor medför en större osäkerhet i analysresultaten pga varierande
hantering, sämre analysprecision, subjektiv avläsning, eftergranskning av analysresultaten ej möjligt.
Narkotikamissbruk: All användning (”juridiskt” språkbruk). Tungt missbruk definieras som antingen
(sågottsom) dagligt intag av narkotika eller om iv-intag förekommit senaste året.

Drogers urindetektionstid: Amfetamin (2-6d), kokain (1-3d), cannabis (7-14d – flera månader),
heroin (2-4d), metadon (1-2v), buprenorfin (2-3d).
---------------------------------------------------26. Tobaksberoende---------------------------------------------Rökning: 2x risk för struma, 8x för giftstruma med ögonkompl. Fler mag/tolvfingertarmssår, sjuka
diskar (ryggsjukskrivning), fx (pga mindre kalk), RA, MS, psoriasis. 3x risk för åldersblindhet pga
skada på gula fläcken. Äventyrar annan beh. Rökfria op minskar lidande (kompl) + stora besparingar.
Ökad cancerrisk: Lunga (15-30x), urinvägar (3x), munhåla (4-5x), oro-hypofarynx (4-5x), esofagus
(SCC (2-5x), adeno (1,5-2,5x)), larynx (10x), pankreas (2-4x), näsa-sinus (1,5-2,5x), nasofarynx (1,52,5x), magsäck (1,5-2,0x), lever (1,5-2,5x), njure (1,5-2,0x), cervix (1,5-2,5x), myeloisk leukemi (1,52,0x). Risken för cancer accelererar ju längre tid man rökt.
Nikotins verkningsmekanism: Via nikotinerga acetylkolinreceptorer (nAChR; a2-7, b1-4). Perifert
och centralt. Initial aktivering följd av snabb desensitisering, ssk perifert. I CNS ffa a4b2 men även a7,
a5. Både på terminaler och cellkroppar, exciterande. DA-, NA-, ACh- och glutamatsystem; även 5HT?
Andra beroendeframkallande egenskaper: Minskar ängslan, lindrar stress, prestationshöjande,
minskar aptiten.
Olika sätt att sluta: FCTC, utan hjälp, experthjälp, råd, (snus), NRT.
FCTC: Öka antalet rökstoppsförsök. Öka andelen framgångsrika försök bland dem. Öka priset på
tobak. Begränsa möjligheterna att röka med miljölagstiftning. Använda massmedia, skapa opinion mot
rökning. Avglamourisera förpackningarna. Gör cigaretter mindre åtkomliga. Totalt 38 paragrafer.
Suget tar över och rökfriheten förlorar:
 Utan hjälp och stöd avbryts 30% av försöken <24h.
 Utan hjälp och stöd avbryts 75% av försöken <1v.
 <5% är rökfria mer >6mån.
Nikotinabstinens: Efter abrupt minskning/upphörande av nikotintillförsel under minst 24h ska minst 4
av följande saker uppträda:
 Nikotinsug.
 Irritabilitet, frustration eller ilska.
 Ångest och ängslan.
 Koncentrationsstörning.
 Rastlöshet.
 Långsammare puls.
 Ökad aptit.
Nikotinabstinens: Besvär varierar mellan individer och försök: Vana, psykologiskt, fysiskt, socialt.
 Centrala effekter: Nikotinsug (craving), irritabilitet, frustration, ilska, rastlöshet,
koncentrationsstörning (motoriskt).
 Psykiska effekter: Sömnbesvär, ängslan, nedstämdhet, depression.
 Kärleffekter: BT-fall/höjning(?), lägre puls, ökad perifer cirkulation.
 Luftvägar: Inf, hosta, slem, men även ökad kondition(!).
 Munhålan: Blödande tandkött, aftösa sår (2% av befolkningen).
o Beh: Zendium (munskölj, tandkräm), Kenacort-T (munsalva), Andolex (munskölj),
Hexident (klorhexidin), Longovital (tabl), Lysin (tabl).
 <10 små sår: Läker efter 7-10d utan ärrbildning.
 Enstaka stora sår: Läker ibland först efter 2 mån, ofta ärrbildning.
 Herpetiform aftös stomatit: Sällsynt svår form.
 >100 sår (3mm): Läker efter upp till 2 mån, utan ärr.
 Ögon och hud: Synen kan påverkas – nedsatt koordinationsförmåga. Eksem. Svettningar.
 Magtarm: Förstoppning, diarré, Crohns oftare hos rökare, UC kan debutera/bli sämre vid
tobaksstopp.



Vikten: Rökare har 10% högre energiomsättning än icke-rökare pga nikotineffekten.
Genomsnittlig viktökning 1 år efter rökstopp är 2,5-5kg pga sänkt basalmetabolism,
förändrade smakupplevelser, mat som substitut.
Abstinensbesvärens tidtabell:
 1-3 dygn: Kraftig abstinens.
 >3 veckor: Måttliga besvär.
 3 månader: Kvarstår röksug och viktökning.
Beh: Nikotin, Bupropion, Vareniklin.
 Nikotin (1:ahand): Tuggummi (2-4 mg), plåster (16-24h, 3 styrkor), nässprej (recept),
inhalator, resoriblett, sugtablett, munsprej, munpulver. Nikotinersättning. Delar upp
avvänjningen i 2 delar. Bemästra psykosociala beroendet med råd och färdighetsträning under
bibehållet nikotinskydd. Avveckla därefter nikotinberoendet under nedtrappning. Individuellt
val och förbeh ökar effekten. Nedtrappning passar få. Underdosering stort problem. Komb
ökar effekten.
 Bupropion (Zyban) (2:ahand): Recept + råd, lm-förmån. Hämmar nervcellernas återupptag
av DA och NA i hjärnan. Hjälper normalisera kemisk obalans som uppstått i hjärnan under
nikotinberoendet. Biv: Sömnsvårigheter, HV, muntorrhet, yrsel, illamående. OVANLIGA:
Krampanfall (1/2000 beh), svårare överkänslighetsreaktioner.
 Vareniklin (Champix) (2:ahand): Recept + råd, lm-förmån. Nikotinagonist-antagonist.
Uppladdning – sedan rökstopp. Biv: Illamående, depression(?). Kontraind: Allvarlig njursvikt.


Nikotinvaccin: 3 grupper i världen. Verkan avtar rel snabbt. Bindningsgrad? Återfallsprofylax?

Råd:


Enkla råd: Korta, standardiserade råd och rek. <5 min och utan ssk uppföljning. Kan
kompletteras med skriftlig info och lm.
 Rådgivande samtal: Individanpassad dialog. 10-15 min. Kompl m verktyg, lm, uppföljning.
 Kvalificerat rådgivande samtal: Tidsmässigt mer omfattande. Teoribaserade eller
strukturerade samtal och åtgärder. Kompl m olika verktyg, lm, uppföljning. Ssk utb personal.
Vad gör du om teamet inte finns?
 Remitterar till annan rökavvänjning.
 Remitterar till Sluta-Röka-Linjen.
Snus: Nikotin 0,8-0,9%, nitrosaminer (5 carcinogena), polycykliska aromatiska kolväten, salter, antimutagener och anti-carcinogena ämnen, fuktbevarande ämnen, aromtillsatser, 50% vatten, steril,
värmebeh.
Risker: Kan leda till starkt nikotinberoende.
 Orala skador: Gingivaretraktion (irreversibelt), leukoplakier (reversibelt)
 Cancer: Oklar risk för oral cancer. Ingen risk för ventrikel- eller annan GI-cancer. Pankreas.
 Myokardinfarkt: Ingen ökad incidens, men infarkt oftare letal.
 Risk för ofött barn
 Diabetes typ II(?) + metabola syndromet(?)
Snus som rökavvänjningsmetod (män): 71,3% av ex-rökarna hade inte använt snus. 28,7% hade
använt snus varav 2/3 blev dagligsnusare (16%).
Snusavvänjning: Rådgivning som vid rökavvänjning. Champix enda lm med dokumenterad effekt.
--------------------------------------------------27. Alkoholberoende----------------------------------------------Epidemiologi: Vår favoritdrog. Kraftfullt, men lagligt rusmedel. 1 av 5 alkoholpat är kända av vården
eller soc. Alkoholberoende vanligast bland unga människor. Störst ökningstakt bland äldre kvinnor.
Prevalens: 8% för beroende + missbruk, 13% för riskbruk. Sverige: 4,6L (omräknat i ren alkohol)
1951, 9,2L 2012. EU: 12L. Norden 10,4L, Sydeuropa 11,2L, Central-Västeuropa 12,4L, CentralÖsteuropa 14,5L. Senaste 40 åren en utjämning, mer i Central-Nordeuropa och mindre i Sydeuropa.
Riskbruk: 1.000.000. Svårt beroende: 50.000. Måttligt beroende: 250.000. Skadligt (miss)bruk:
300.000. Högkonsumtion: 450.000. Inga alkoholproblem: 6,5 miljoner >15 år.

Verkningsmekanism: Smutsig/dirty drug.
 + Dopamin: Belöning.
 + Opioider: Välbefinnande: Smärtlindring, lugnande, eufori.
 + GABA: Bromseffekt: Kontrollerad vakenhet, motorisk aktivitet, ångest.
 – Glutamat: Gaspedal: Minne, inhibitorisk kontroll, beslut.
Akuta effekter:
 Låga doser: Stimulering, eufori, välbehag. Ångestlindring, avslappning, muskelavslappning.
 Höga doser: Sedation, hypnos, koma, död.
 Tilltagande med dos: Hämningslöshet.
 Andra kognitiva effekter: Beslut, inlärning, minne.
Långtidseffekter: Skadar i stort sett alla organ (hjärna, PNS, GI-kanal, lever, bukspottkörtel, hud,
blod, hjärta). Enormt folkhälsoproblem.
Alkohol bidrar till död i: Cancer, kardiovaskulära sjd, diabetes, neuropsykiatriska sjd, GI-sjd, inf,
oavsiktliga skador, avsiktliga skador, neonatala tillstånd.
Farmakokinetik:
Absorbtion: 20% absorberas i magsäcken, 80 % i tunntarmen. Max alkoholkonc i blodet beror på:
 Konsumerad alkoholmängd
 Absorptionstid i tarmen: Beror på ventrikelns tömningshastighet till tarmen:
o Snabbare upptag: Intag på fastande mage/med kolhydrathaltig dryck.
o Långsammare upptag: Intag tillsammans med fast föda.
 Fördelning i kroppen: Alkohol är vattenlösligt och fördelar sig jämnt över alla kroppsvätskor
(saliv, CSF, blod, urin, svett). 1-2 h efter avslutat intag råder jämvikt mellan vätskerummen.
Kvinnor har procentuellt högre andel fett i kroppen vilket ger mindre vätskerum varför
alkoholen påverkar kvinnor i större grad än män.
 Metabolism: 95% av all alkohol metaboliseras i levern och elimineras därefter ut med urin.
Resterande 5% elimineras direkt genom lungorna = kan mätas med alkometer!
o Alkoholdehydrogenas (ADH): Står för 85% av all etanolnedbrytning i kroppen. 0:e
ordningens kinetik = konstant mängd alkohol/ tidsenhet bryts ner.
Nedbrytningshastighet: 0,15-0,2‰/h, med interindividuella variationer.
o Cytokrom P450-systemet: Står för 10% av all etanolnedbrytning i kroppen.
Nedbrytning sker genom 1:a ordningens kinetik; dvs alkoholmängden
halveras/angiven tidsenhet (alltså T1/2).
o Aldehyddehydrogenas (ALDH): 99% av all acetaldehyd metaboliseras till ättiksyra i
levern, som i sin tur spjälkas till vatten och koldioxid i övriga kroppen. Disulfiram
(Antabus) blockerar ADH, vilket ger en ackumulation av acetaldehyd som ger upphov
till obehag.
 Genetiska variationer: Främst i östasiatiska länder (Kina, Korea och Japan). Stor
befolkningsandel som är bärare av andra genetiska varianter av ADH och ALDH än
västerländsk befolkning. Ger följande effekter på alkoholmetabolism:
o ADH: Oftast mer aktivt vilket ger en snabbare nedbrytning av etanol.
o ALDH: Oftast mindre aktivt vilket ger försämrad nedbrytning av acetaldehyd i levern.
Detta ger upphov till endogen ”Disulfiram”-effekt.
Genetik alkoholberoende: 50% ärftlig komponent med låg alkoholrespons, alkoholmetabolism
(aldehyddehydrogenas), personlighetsdrag(?).
Riskbruk: Kan definieras både kvalitativt (”funktionsförlust”) och kvantitativt (standardglas).
 Män: >14 standardglas/v eller >5 standardglas vid ett och samma tillfälle
 Kvinnor: >9 standardglas/v eller >4 standardglas vid ett och samma tillfälle.
Standardglas: 1 standardglas alkohol = 12g alkohol (15cl bordsvin, 33cl starköl (5%), 8cl dessertvin,
knappt 4cl sprit.

Vårdtröskel: Händer att personer med alkoholproblem ej söker vård självmant. Vanligaste
anledningen är att de skulle skämmas. De kan vara bekymrade, men ej tilltalade av tillgängliga beh-alt.
Oproblematiskt bruk (umgänge, fritid, semester, fest)  riskbruk 
begränsning/måttligt beroende (saknar anpassad vård och hjälp)  Svårt beroende och missbruk: Soctjänsten, beroendeklinik, AA.

Två grupper: För båda grupperna gäller att det finns höga trösklar för att söka vård.
 Liten grupp med svåra problem: 50% nås av vården. Utmaningen: Utv beh-metoderna;
hittillsvarande insatser otillräckliga: hemlösa, psykiskt sjuka.
 Stor grupp med begränsade problem: 10% nås av vården. Utmaningen: Normalisera beh av
beroendeproblem; jämställ med andra hälsovådliga beteenden: PV, FHV.
En huvuduppgiften för vården: Sänka trösklar – reducera stigma. Gör beroendebeh mer attraktiv
(fysisk miljö, empati), erbjud beh inom PV/FHV, Internetbaserade tjänster (når de som dricker mkt,
unga vuxna och kvinnor mer än sedvanlig beroendevård).
Diagnostik: Anamnes, status, lab. ”Allmän klinisk känsla” har mkt låg sensitivitet för
alkoholberoende. När bör vi läkare fråga om alkoholvanor? Hur frågar man?
Standardfrågor: Dricker du alkohol? Hur många dagar brukar du dricka alkohol under en normal
vecka? De dagar du dricker alkohol, hur mycket brukar det bli då? Hur ofta händer det att du dricker
mer än 5 glas vid och samma tillfälle?
AUDIT (skreeningsformulär):
Risknivå
Zon I
Zon II
Zon III
Zon IV

Poäng
Man 0-7, Kvinna 0-5
Man 8-15, Kvinna 6-13
Man 16-19, Kvinna 14-17
Man 20+, Kvinna 18+

Indikerar
Skadligt bruk

Beroendeproblematik

Alkoholskador

Tolkning
Alkoholvanor med låg risk
Riskabla alkoholvanor men ej nödvändigtvis missbruk/beroende
Problematiska alkoholvanor sannligt föreligger alkoholrelaterad diagnos
Mkt problematiska alkoholvanor sannolikt föreligger alkoholrelaterad diagnos

Fråga och innehåll
1. Konsumtionsfrekvens
2. Alkoholkvantitet/tillfälle
3. Frekvens av tungt drickande
4. Kontrollförlust av drickande
5. Svårighet att fullgöra skyldigheter
6. Drickande på morgonen
7. Skuldkänslor efter konsumtion
8. Minnesluckor vid drickande
9. Alkoholrelaterad skada
10. Andra som oroar sig för individens dryckesvanor

Poänggränser (Max 40p)
Riskbruk: 8-15p

Missbruk: 16-20p

Beroende: >20p

CAGE (skreeningsformulär):
 Cut down: ”Har du någon gång känt att du behöver dra ner på din alkoholkonsumtion?”
 Annoyment: ”Har du blivit irriterad på att andra kritiserar ditt sätt att dricka alkohol?”
 Guilt: ”Har du haft dåligt samvete eller känt dig skyldig för att du dricker alkohol?”
 Eye-opener: ”Har du startat dagen med alkohol för att stilla nerverna eller bli av med en
baksmälla? dvs tagit en återställare?
Om >2 svar är ”Ja” föreligger stor sannolikhet för beroendeproblematik  fördjupad diagnostik.
Status: Var uppmärksam på sådant som indikerar hög alkoholkonsumtion!
 AT: Hypertermi, postural tremor, flush (rödbrusig ansiktsfärg), ökad perspiration.
 Kardiovaskulärt: Takykardi, hypertoni.
 Buk: Hepatosplenomegali.
 Neurologi: Perifer neurologi.
Alkoholtester: Markörer som visar intag av alkohol eller markörer på alkoholens påverkan på normal
metabolism. Etanol (B/U), gamma-GT, ALAT, ASAT, MCV, CDT, PEth (B), EtG (U), EtS (U).
 Påverkad av alkohol? Tag etanol.
 Akut alkoholintag? Tag EtG.
 Riskabla alkoholvanor? Tag CDT, PEth.
 Kroniskt missbruk/organskada? Tag GT, ASAT, ALAT, MCV.
Prov

Normaliseras efter

Patomekanism

Övriga orsaker till förhöjning

CDT

2-5v avhållsamhet

GT

3-6v avhållsamhet

ASAT

1-2v avhållsamhet

ALAT

MCV

2-6 mån
avhållsamhet

Kolhydratfattigt transferrin syntetiseras i levern för transport av järn i
blodet.
Förhöjda värden av gamma-glutamyltransferas orsakas av leverskada.

Aspartataminotransferas stegras <7x normalvärde pga etanolens
skadeverkan på hepatocyterna i levern. Vid värden >7 bör andra
patogener uteslutas.
Alaninaminotransferas är sällan påverkat vid alkoholöverkonsumtion.
Ju högre ALAT/ASAT-kvot, desto större sannolikhet att skadan är
alkoholinducerad.
Röda blodkroppars cellvolym. Volymen ökar pga alkoholens toxiska
påverkan på benmärg varpå syntesen av röda blodkroppar störs.

Primär biliär cirros, autoimmuna
hepatiter
Diabetes, övervikt, kolestas, lm
(anti-ep, antidepressiva, analgetika,
p-piller, antikoagulantia)
Paracetamolintox, viral hepatit.

Vitaminbrist (B12, folsyra),
hemolys, hypotyreos.

EtG/EtS: Liten del av all intagen etanol omvandlas via konjugering med glukuronsyra eller sulfat till
EtG eller EtS. Direkta metaboliter till etanol. Alkoholintag senaste 1-2 dygnen. En liten del (<0,1%)
av alkoholen (etanolen) utsöndras i konjugerad form. EtG och EtS har mkt lägre detektionstid jämfört
med etanolanalys. Besvarar frågan: Alkoholintag/nykter senaste 1-2 dygnen?
CDT: Kroniskt hög alkoholkonsumtion leder till förändring i transferrinets kolhydratinnehåll. Ökad
andel av de mindre vanliga, kolhydratfattiga formerna asialotransferrin och disialotransferrin. CDT är
en mer specifik alkoholmarkör än GT, ASAT, ALAT och MCV. Riskbruk av alkohol de senaste
veckorna/månaden? Felkällor: Medfödda ämnesomsättningssjd  falskt högt CDT, leversjd,
graviditet.
PEth: I helblod. Fosfatidylkolin metaboliseras till fosfatidinsyra men i närvaro av etanol bildas istället
PEth vilket är mkt alkoholspecifikt. PEth är ett samlingsnamn för fosfolipider som bildas från
fosfatidylkolin via enzymet fosfolipas D i närvaro av etanol. I närvaro av etanol bryts fosfatidylkolin
ned till fosfatidyletanol (PEth). PEth är en känsligare alkoholmarkör än CDT, GT, ASAT, ALAT och
MCV. Besvarar frågan: Bruk, riskbruk eller nykter de senaste veckorna/månaden? PEth-värden
(16:0/18:1) under gränsvärdet 0,05 mikromol/L tyder på inget eller endast sporadiskt intag. PEthvärden (16:0/18:1) över 0,30 mikromol/L kan tyda på ett mer omfattande, regelbundet intag. PEthanalys bör användas som ett komplement itll annan info om alkoholvanorna.

Beh i PV/FHV: Ej enbart beh i specialistvård. Många riskbrukare som identifieras är alkoholberoende.
Kort beh optimal för den stora majoriteten.
 Begränsad beh effektiv: Provtagning med feedback och rådgivning. 3-4 samtal (15 min) med
motivationsinriktning. Självhjälp/biblioterapi.
15-metoden:
Steg 1: Uppmärksamma alkohol. Väcka pats intresse, skreening – ge enkla råd, erbjuda broschyr:
 Enkla råd: 5-10 min. Återkoppla resultatet.
 Om förhöjda AUDIT-poäng (6/8): Enkla råd.
 Överlämna skrift: ”Guide till bättre alkoholvanor”.
 Om >15p: Erbjud ”Hälsokontroll: Alkohol”. Kom överens om uppföljning.
Steg 2: Fördjupad bed och rådgivning: Klargöra alkoholkonsumtionens omfattning och mönster.
Bedöma grad av alkoholberoende och relaterade problem. Underlag för pats beslut och önskemål om
fortsatt stöd.
 Metod: Frågeformulär. Biomarkörer. Kroppsundersökning. Kort hälsosamtal.
 Självhjälp/biblioterapi: För pat med måttlig problemtyngd. Beheffekt likvärdig/större än
omfattande beh. Självhjälpsmanual.

Steg 3: Komb av lm och psykologisk beh av alkoholberoende: Akamprosat, naltrexon, nalmefen,
disulfiram. Vid utebliven förbättring: Hänvisa till beroendespecialist. Alla dessa lm ges hög prioritet.
4 manualbaserade samtal komb med lmbeh (”medical management”).
Långtidsbeh: Individuella mål som sätts tsm med pat.
Målsättning lm-beh: Förebygga återfall. Öka andelen helnyktra dagar. Minska missbruk och
beroende.
Ind lm-beh: Pågående missbruk/beroende. Pat är motiverad till dryckesreduktion. Pat saknar
kontraindikationer för vald medicin.
Beh: Det finns effektiv beh som är lätt att sköta och bör komma fler pat till del!
 Psykosocial: MI, KBT/återfallsprevention, 12-stegsprogram, kort intervention.
o Framgångsfaktorer: Empatisk och icke-konfrontativ, strukturerad, fokus på att
förändra tankar och beteenden i relation till alkoholen.
 Lm: Depression + ångestsyndrom är knappt dubbelt så vanligt som alkoholberoende. Lm är
ungefär lika effektiva så varför förskrivs antidepressiva 60x mer än medel mot
alkoholberoende?
o Naltrexon: Opioidantagonist. 50mg, ½x1. Minskar risk för återfall och ”heavy
drinking”. Biv: Illamående, HV, enstaka fall av levertox.
Kontraind: Kraftigt förhöjda levervärden (>3x) eller njursvikt. Opioidanalgetika.
Mekanism: Minskar aktivitet (DA) i nukleus ackumbens vid alkoholcues  Minskad
craving.
o Selincro (Nalmefen): Opioidantagonist. Liknar naltrexon. Tycks sakna leverpåverkan.
Vid behov mot alkoholberoende: 1 tablett minst 1h innan risksituation.
o Campral (Akamprosat): Troligen glutamaterg verkningsmekanism. Dos 333mg:
2+2+2 alt 3+3. Minskar återfallsrisk.
Lindriga biv: Diarré, illamående, buksmärta. Kontraind: Nedsatt njurfunktion.
o Antabus (Disulfiram): Aversionsterapi: ”Flushreaktion”. Övervakat intag 2-3x/v,
600-800mg/dostillfälle. Biv: Trötthet, HV, GI, allvarlig leverskada (sällsynt).
Kontraind: Kognitiv svikt (psykos, demens, hjärnskada), hjärtsjd, leversjd, tidigare
leverpåverkan av antabus.
Naltrexon
Ind: Ger färre tunga dryckesdagar. Minskad positiv upplevelse vid alkoholdrickande, vilketger
minskat sug och minskat merbegär av alkohol.
Dosering: 50mg x1 dagligen.
Kontraind: Nedsatt lever- eller njurfunktion. Beh med opioidlm.
Farmakodynamik: Oselektiv opioidreceptorantagonist, blockerar effekten av endorfiner.
Farmakokinetik: T½ för Naltrexon är 4h, 6-beta-naltrexol 13h.
Biv: Främst illamående och magsmärta.
Övrigt: Leverstatus inkl PK vid insättning, månatligen de första 3 mån i beh, därefter var 3:e mån.
NNT för alkoholfrihet är 7.
Selincro (Nalmefen)
Ind: Ger färre tunga dryckesdagar.
Dosering: 18mg vb.
Kontraind: Nedsatt lever- eller njurfunktion. Beh med opioidlm.
Farmakodynamik: Opioidreceptor antagonist, blockerar effekten av endorfiner.
Farmakokinetik: Metaboliseras i levern till flera inaktiva metaboliter.
Biv: Insomni, huvudvärk, yrsel, illamående och kräkning.
Campral (Akamprosat)
Ind: Ger minskad konsumtion och återfall. Minskat sug och positiv effekt av alkohol vid intag och
därigenom ökad avhållsamhet.
Dosering: 333mg 2x3 dagligen.

Kontraind: Nedsatt njurfunktion.
Farmakodynamik: NMDAR-antagonist.
Farmakokinetik: Ingen levermetabolism, utsöndras renalt i oförändrad form. T½ för Akamprosat är
15-30h.
Biv: Diarré, buksmärta, kräkningar.
Övrigt: Kontrollera njurfunktionsvärde innan insättning. NNT för alkoholfrihet är 7.
Antabus (Disulfiram)
Ind: Total alkoholavhållsamhet.
Dosering: 600-800 mg/dygn i 3 dagar, därefter 600-800 mg 2ggr/v, alt 100-200 mg/dygn.
Kontraind: Inkompenserad hjärtsjd. Organisk hjärnskada, psykossjd. Leversjd.
Farmakodynamik: Blockad av aldehyddehydrogenas, ger anhopning av acetaldehyd.
Farmakokinetik: T½ för Me-DTC är 10h, trots detta kvarstår den enzymhämmande effekten i 1-2v
efter utsättning.
Biv: Främst HV, trötthet, diarré, epigastralgi. I sällsynta fall psykos, hepatit.
Övrigt: Leverstatus inkl PK vid: Insättning, månatligen de första 3 mån i beh, därefter var 3:e mån.
Övervakat intag ger bäst resultat. Ingen evidens för implantation av disulfiramkapslar.
1. Akut alkoholintox: Ökad kroppstemp, sänkt BT, desorientation, horisontell nystagmus, ataxi,
dysarteri, balansrubbning, störd koncentrations, störd uppmärksamhet, tankestörning, emotionell
labilitet, acetondoftande andedräkt, orimlig sedering, traumatecken.
 3 promille: Somnolens, anisokori, reflexbortfall, pos Babinski.
 4 promille: Medvetslöshet, andningsförlamning.
Beh: Observation, värmande filt och riktligt med vätskeintag. Im Neurobion 3ml ges i 3d om >2d
alkoholbruk. Ev anxiolytika, Teralen, Lergigan, Atarax.
2. Alkoholabstinens: Kliniska symtom + tecken, delirium tremens, abstinensinducerade kramper.
Alkoholabstinens: Utv farmakodynamiskt genom upp/nedreglering av följande signalsystem:
 Glutamat: Ökad känslighet hos NMDAR, minskad glutamatfrisättning.
 GABA: Minskad känslighet hos GABAR, ökad GABA-frisättning. Ger GABA-konc i CNS
som normalt skulle ge upphov till koma.
Avslutad alkoholtillförsel = rubbad allostas.
Riskabstinens: Innebär att risk för delirium tremens eller EP under abstinens.
Riskfaktor: Kraftig alkoholkonsumtion 1dl starksprit/d senaste 2-3v. Tidigare DT/EP. Takykardi,
puls >110. Grava abstinenssymtom (kraftig tremor, svettningar). Abstinenssymtom trots pos alkometer.
Aktuell abstinenshallucinos. Nyligen haft abstinenskramper (<48h). Övriga kompl faktorer (nedsatt
AT, pågående inf).
Predisponerande faktorer:
 250g ren sprit/d i 3v utan nyktra dagar: Motsv 75cl starksprit/4 flaskor lättvin/8st 7% öl per d.
 Tidigare DT/EP
 Abstinenssymtom trots >1 promille i utandningsluft
 Takykardi >120/min
 Dåligt somatiskt skick: Inf, dålig nutrition, DM, organisk hjärnskada.
Symtom: Uppstår 6-36h efter avslutat alkoholintag. Ångest, rastlöshet, HV, sömnsvårigheter.
Status: Hypertermi, svettighet, postural tremor. Takykardi, BT-stegring. Rödbrusighet. Illamående.
Huvudvärk. Ångest. Psykomotorisk oro. Taktila hörsel/synhallucinationer. Desorientering. Ep-kramp.
Beh: Börja med benso vid objektiva abstinenstecken: Oxascand 50mg//Stesolid 20mg. Utvärdera
effekt efter 75//60min – fortsätt dosera tills pat svarar kliniskt (minskad puls). Beräkna samlad
dygnsdos första 24h och gör ett schema för de kommande dagarna. Reducera dygnsdos med 3050%/dag. Bra vb-mediciner: Lergigan, Theralen, Nitrazepam tn.
 Wernickeprofylax: Ges innan kolhydrater, annars får pat grova hjärnskador. Im Neurobion
3ml (100mg) i 3d. Iv B1 100mg i 3d vid blödningsbenägenhet (TPK <40, PK >1,0).
 Korstolerantia: 10mg Stesolid = 10mg Nitrazepam = 30mg Oxascand. Vid schema: 30%
dosreduktion/d.



1. T Oxascand 25mg (Max 400mg/24h), 1-6st/tillfälle, utvärderas efter 1,5h.
2. T Stesolid 10mg (Max 500mg/24h), 1-4st/tillfälle, utvärderas efter 1h.
CAVE: Leverpåverkade pat! Lång halveringstid och aktiva metaboliter.
T Nitrazepam 5mg, 1-2st tn.
Hallucinos: Mixt Haldol 2mg/ml (max 20mg/d) 1-2ml/dos.
T Lergigan 25mg, im Phenergan 25mg/ml (max 300mg/d) 1-2ml/st vb.

2.1. Wernicke-Korsakoffs syndrom: Brist på tiamin (vitamin B1) pga malnutrition och
malabsorption. Ses hos kroniska, grava alkoholberoende pat.
 Wernickeencefalopati: ”Virrig, vinglig, vindögd”. Akut, reversibel. Global konfusion med
desorientering och minnessvikt. Ataxi. Ögonsymtom (nystagmus, pareser).
Profylaktisk beh: Till ALLA alkoholberoende pat. ”Tiamin är aldrig onödigt”. VitB1 200 mg
iv/im i 3-7d alt Neurobion 3ml. Oralovite po 1x2 i minst 1 månad efter utskrivning.
Akut beh vid kliniska symtom: VitB1 400mg iv i 3d följt av VitB1 20 mg alt Neurobion 3ml
im i 5dygn. OBS: Tillför aldrig glukos före du startar tiaminersättningen!
 Korsakoffpsykos: Kronisk, irreversibel, efter upprepade/obeh Wernickeencefalopatier.
Symtom: Demens, polyneuropati, alkoholabstinens.
Efter långvarigt, kroniskt, alkoholintag. ”Hyperexciterat CNS” (ökat glutamat, minskad
GABA). Uppstår gradvis under tillnyktringen. Primärsyftet med beh är undvika livshotande
kompl (EP, DT).
Verkningsmekanism: Tiamin = Coenzym för pyruvatdehydrogenaskomplexet. Ge aldrig glukos
innan tiamin eftersom det driver på laktatbildningen. Tiaminbrist = ger ökad laktatbildning = ger
celldöd i CNS.
2.2. Alkoholhallucinos: Debut ½-2d från avhållsamhet. Dur: 1-2d. Symtom: Visuell, auditiv eller
taktil hallucinos. Diffa mot delirium: Normala vitalparametrar, intakt orientation.
Beh: Mixt Haldol 2mg/ml. Maxdos 10ml/d (20mg/d). 1-2 ml vb.
CAVE: Zyprexa, ökad risk för deliriumutv för preparatnativ pat.
2.3. Abstinenskramp/epilepsi (EP): Uppstår under första dygnet efter/under tillnyktring. Säkra
luftväg och ge syrgas. Se till att omgivningen är säker, personal runt som hindrar fall. Följ
vitalparametrar. Diazepam rektallösning 10mg – upprepa tills krampen bryts (iv om pat har infart).
Inläggning och obs minst 24h. Om misstanke om annan genes kontakta neurolog.
Abstinenskramp: Debut ½-2d från avhållsamhet. Symtom: Tonisk (stelhet <30s) eller klonisk
(ryckning <60s). Laterala tungbett, urin/faecesavgång. Statusfynd: Avsaknad av pupillreflex, pos
Babinski bilat, avsaknad av proximal muskelstyrka.
Beh: Klysma Stesolid 10mg. Maxdos 3st/d (30mg/d). 1-2st, kan upprepas efter 10 min.
Iv Stesolid 5mg/ml. Maxdos 4ml/dostillfälle (20mg/dostillfälle). 2-4ml vb. Hela dosen ska in även om
krampen upphävs.
2.4. Delirium tremens (DT): Uppstår 1-3d efter nykterhet. Grava abstinenssymtom (puls >120,
svettig, röd, skakig). Desorientering. Hallucinationer – ”plockighet”. Mortalitet: 20-30% om obeh.
Livshotande tillstånd som kräver akut omhändertagande och sövning. Sätt KAD, vätskelista, 1L
Ringer, inkomstprover. Stesolid iv – 20mg+40mg+40mg+40mg+40 mg… Haldol iv 5mg för var 100:e
mg stesolid som givits  potentierar stesolideffekten. Fortsätt tills pat somnar. Nogrann övervakning
av vitalparametrar ffa saturation, när du givit 500mg stesolid och pat är klarvaken  IVA för sövning
med propofol.
Delirium tremens: Debut 2-4:e dygnet från avhållsamhet. Duration: 1-5d. 5% mortalitetsrisk. PreDT: Abstinenssymtom + hallucinos av någon form. DT-symtom: + desorganisation och förvirring.
Utan beh ökar risken för mortalitet genom hypertermi + kräkning + ökad diafores  hypovolemi 
cirkulationskollaps!
Beh: Sövning. 1L Ringer, KAD, saturationsövervakning.
Iv Stesolid 5mg/ml. Maxdos 100ml/d (500mg/d). Ges till fullständig sedering + 10% av given dos.
Iv Haldol 5mg/ml. Maxdos 4ml/d (20mg/d). 5mg för vart 100:e mg Stesolid. Iv

Phenergan 25mg/ml. Maxdos 12ml/d (300mg/d). 25-50mg efter 200mg Stesolid.
Narkosbed ska ske vid: Instabila vitalparametrar, somatisk sjd.
------------------------------------------------28. Läkemedelsberoende-------------------------------------------1. Opioider/opiater: Se ”29. Narkotikaberoende” nedan!
2. Bensodiazepiner (benso):
Av dem som första gången fick ett recept hade: 15% ett regelbundet uttag 5 år senare med
konventionell dosering. 1% ett regelbundet uttag 5 år senare med förhöjd dosering.
Farmakodynamiska effekter: Sederande, anxiolytisk, muskelrelaxande, antikonvulsiv effekt.
Generiskt namn
Registrerat namn
t½
Nitrazepam
Mogadon, Nitrazepam
18-34h
Diazepam
Valium, Stesolid, Diazemuls
20-90h
Oxazepam
Sobril, Oxascand
3-21h
Lorazepam
Temesta
12½h
Triazolam
Halcion
<4h
Midazolam
Dormicum
2h
Rohypnol (Flunitrazepam): Roppar, flödder/turbo, roach/roachies/“to get roached”, la roche, rope/rib, roofies/ruffies, stupefi, date-rapedrug, forget pill, R-2, mexikanskt valium, “the lude of the 90’s”. Utbredning okänd, endast indirekta uppskattningar föreligger. Enl
Jämtlandsstudien är 2,5% av befolkningen regelbundna konsumenter.

Lm-beroende pat: 35-60år (80-90%), kvinnor (50-80%), samtidig etyl (16-39%), långvarig ångest
sömnlöshet (76%), psykosomatiska besvär (93%), EP/DT under abstinens (16-40%), flera
läkarkontakter (47-65%), tidigare psykiatrisk vård (61-78%).
 Kvinnor och lugnande: Söker kvinnor oftare läk? Opereras fler kvinnor än män?
Kvinnomisshandel. Ofrivillig barnlöshet. Missfall/abort. Tid efter förlossningen.
Premensstruell spänning. Klimateriet. Åldrande/ensamhet. Ensamstående mamma.
 Äldre och lugnande: Ångest, oro, sömnproblem, isolering, dödsångest, begravningar, många
parallella förskrivningar.
Pain game: Smärtpat vädjar till/prisar doktorns fantastiska behmetoder. Doktorn lovar lite för mkt.
Initialt lämnar pat en optimistisk rapport. En professionell smärtpat drar en hel del fördelar av sitt
tillstånd. Samtalet i behsituationen rör smärtan, vädjan om sjukskrivning, lm etc. Doktorn känner sig
otillfredsställd och irriterad. Pat är ömsom vädjande, ömsom krävande och tämligen adekvat
i behsituationen.
Riskfaktorer: Tidigare/aktuellt missbruk/beroende av alkohol/illegal narkotika/övr
beroendeframkallande lm. PS (omogen PS, pat med asocialt och kriminellt beteende). Pat i utsatta och
kompl livssituationer. Aktuell/tidigare användning av opioider på icke-godkänd indikation.
Frågor att ställa till pat:
 >6 mån regelbunden användning?
 Överskridit ordinerat dos?
 Överskridit doseringsintervallet?
 Blandat med alkohol? Eller andra lm?
 Har pats liv påverkats på något sätt?
 Har pat erhållit abstinenssymtom om den ”vanliga” dosen lm ej blivit tillförd?
Diagnostik: Har pat multipla förskrivare? Specifika droganalyser. Kartlägg social funktion. Bedöm
psykiatrisk hälsa. Finns tecken på PS? Täta återbesök.
Tecken på påverkan: Nivåsänkning, ataxi, sluddrig, försämrat minne, muntorr?, tecken på
opiatabstinens?, svårbeh obstipation?
Bensoabstinens: Övergående men kan vara i veckor/mån. OBS! Besvär utv även vid konventionell
bensodosering. Ångest, sömnstörning, depression, trötthet, minnesstörning, koncsvårighet, darrning,
ostadighet, svettning, illamående, aptitlöshet, värk i muskler/huvud/rygg, muskelryckning, sensitivitet,
paranoid tendens, depersonalisation, derealisation, förvirring, hallucinos, överkänslighet för

ljud/ljus/beröring, brännande och rinnande känslor, dubbelseende, perspektivförskjutningar,
metallsmak, ep-krampanfall.
Nedtrappning i öppenvård: Abstinensinfo, bekräftelse. Stabiliseringsperiod. Nedtrappningsplan i
samråd med pat. Höj aldrig dos, stanna upp. Bromsa/driv på. Sista tabletten. Övrig medicinering vb.
Förbered uppföljning efter abstinensperiod.
Signaler att beakta i behprocessen:
 Hög dos: Ryckighet i användning. Tätare och oplanerade återbesök.
 Låg struktur: Brist på behandlingsplan, uppföljning saknas, låg compliance.
 Enbart farmakologisk beh utan rehabiliterande insatser.
 Dosökning.
 Nytillkomna besvär: Allmänpåverkan, uttalad muntorrhet, ataxi, sluddrigt tal, affektlabilitet.
 Drug-seeking behaviour: Förlorat recept, preparatfixering, ritualisering.
 Försämring av pats psykiska funktionsnivå: Ex kognitiva funktioner såsom försämrat
minne, koncsvårigheter.
 Injektionsbeh.
 Insatt på opioider med kort halveringstid.
Inläggningsind: Psykiatrisk diagnos (svår ångest, panikattack, fobi), psykiatriska pat med
återkommande nedstämdhet, kronisk sömnstörning, suicidrisk, graviditet, allvarlig intox/upprepade
intox, svåra abstinensreaktioner och flertal tidigare nedtrappningsförsök i öppenvård som misslyckats,
psykossjd, annan allvarlig psykisk sjd/svår PS.
Förbättra samverkan i vårdkedjan: Vårdplanering med pat och i samverkan. Vårdprogram.
Patdokumentation. Utskrivningsbesked/epikris. Klargöra ansvarsfördelningen i hela vårdkedjan.
Utbinsatser.
Regionalt vårdprogram: Vid 2-årsuppföljning var 80% av pat fria från beroendeframkallande lm.
-------------------------------------------------29. Narkotikaberoende--------------------------------------------1. Cannabis: Cannabis sativa, en hampaväxt. Vanligaste illegala drogen. Vanligast ungdomar.
 Marijuana (gräs, pot, weed), torkade växtdelar. 2-5-20% THC.
 Hasch (afghan, libanes), kåda från blomman. 10-20% THC.
 Cannabisolja extraheras ur hasch/marijuana mha lösningsmedel. Upp till 60% THC.
400 cannabinoider. Aktiva substansen delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Röks i pipor/handrullade
cigaretter. Cannabis doseras i i tobak/cigarettpapper. Sväljs/utblandas i mat/dryck. Injiceras EJ pga låg
vattenlöslighet. THC lagras i fettvävnaderna, lång utsöndringstid. Utsöndringstid efter lång tids
missbruk upp till 6v.
CB1-receptorer: Aktiverar belöningssystemet indirekt via inhibering av GABA. Cannabis inte bara
dopamin. Ökar frisättningen av opioider i belöningssystemet.
 CB1-receptoragonister: Kronisk smärta, reumatism, MS, migrän.
 CB1-receptorantagonister: Obesitas, cancer.
 Savitex: Måttlig-svår muskelspasm, MS.
CB2-receptorer, immunceller. Endocannabinoid – Anandamid. Ökar den motoriska aktiviteten.
Fungerar analgetiskt. Termoreglering, hypotoni, inlärning, minnesfunktioner, känsloreaktioner och
aptitreglering.
Cannabisrusets 2 faser:
• Fas 1 (15-45 min): Utåtriktad, fnissig och pratsam. Hjärtklappning, blodsprängda ögon.
• Fas 2 (timmar): Inåtvänd, lyckokänsla, starka sinnesupplevelser. ”Flummar” för sig själv.
Cannabisöverdos: Akut psykos, sällan tankestörningar. Akut konfusion. Panikattacker.
Beh: Tyst mörkt rum, vila, sömn. Neuroleptika/benso.
Långtidseffekter:
 Fysiska: Luftvägsskador. Huvudvärk, illamående, yrsel. Nedsatt psykomotorisk förmåga.

 Psykiska: Beroendeutv. Kognitiva symtom. Depression. Schizofreni?
Gatewayteorin: Påverkar hormonbalansen – Minskad fertilitet. Identitetsutv beroende av kognitiv utv.
Unga känsligare för beroendeutv. Psykosocial och psykiatrisk problematik.
Cannabisabstinens: Irritabilitet, ilska/aggression, nervositet/ångest, sömnsvårigheter (insomni),
minskad aptit/vikt, vilolöshet, depression. Fysiska symtom såsom buksmärta, skakighet/tremor,
svettning, feber, frossa, HV.
Beh: Ingen specifik lm-beh. Ev symtomatisk abstinensbeh. MI, KBT, CM (förstärkning).
 Haschprogrammet: Utv i Lund, individuellt, KBT-baserat, 3 faser.
Cannabis farmakokinetik: THC-fettlösligt. Upprepat intag ökar mängden lagrad THC i fettvävnader.
Kan spåras i kroppen i flera v efter lång tids regelbundet intag ( flera v).
Cannabisabstinens eller nytt intag? Verifieringsanalys, kvantifiering. Konc varierar med urinens
konc. Kvot cannabis (THC) / kreatinin.
1.1. ”Forskningskemikalier”: Nätdroger designade för kringgå lagstiftning. Substituerade
amfetaminderivat, syntetiska katinoner (SC) eller cannabinoider.
Spice: Indiska örter komb med syntetiska cannabinoider. CB1-, CB2-receptoragonister. Mkt högre
bindningsaffinitet. Strukturellt olik jmf m THC. Fettlösliga, icke-polära, mycket flyktiga (lämpar sig
för rökning). Även viss CS-effekt. Toxicitet ofta oklar. Detekteras ej på vanliga u-stickor. Inköp från
nätet, populärt hos unga, billigt.
Intox: Giftinfocentralen. Sök info på nätet (erowid.org, internetmedicin). Var frikostig med us och
inläggning för obs.
2. Centralstimulantia (CS): Licensprep på ind som narkolepsi, hyperaktivitetssyndrom/ADHD hos
barn/vuxna. Lokalbedövningsmedel i ögonsjukvård.
Växtderivat: Kokabuske (kokain), Khatbuske (katinon).
Syntetiska: Snortas, röks, sväljs, dricks, injiceras. Ger kraftigt dopaminpåslag genom DAT-blockad,
ökad DA-frisättning och minskad nedbrytning av dopamin.
• Amfetamin: Dominerar det tunga IV-missbruket i Sverige.
• MDPV (badsalt/kannibaldrogen) och Mefedron – katinon
• MDPV: Mer potent än amfetamin. Liten skillnad på rätt dos och överdos.
Refillbeteende ofta innan påverkan.
• Ecstasy-MDMA: Även hallucinogen.
CS-rus: Förhöjd grundstämning. Ökad sexlust. Minskad aptit. Minskat sömnbehov. Förhöjt BT/puls.
Mydrias. Agitation. Rastlöshet. Muntorrhet. Hastiga krampaktiga rörelser i ansiktsmuskulatur/fingrar.
CS-överdos: Förvirring, aggressivitet, vanföreställning av förföljelsekaraktär, amfetaminutlöst psykos.
Beh: LPT-ind. Lung omvårdnadsmiljö. Antipsykotika/benso. Allt för få pat i sömn. Ofta god prognos.
 Akut vegetativt excitationssyndrom: Kraftigt sympatikuspåslag. BT-tempstegring, takykardi,
svettning, grand mal-anfall och cirkulationskollaps. Kardiovaskulär kollaps. IVA-vård.
CS-abstinens: Trött, utmattning, dysfori, nedstämdhet, ångest, sömnstörning, aptitökning.
Beh: Symtomatisk beh.
Långtidseffekter: Beroendeutv. ”Pundning”, stereotypt upprepat beteende (tvångsmässigt plockande).
Bruxism (tandgnisslan). Koreatiska syndromet (danssjukeliknande rörelser). Taktila hallucinationer,
”cocaine bugs”. Depression. Hjärtinfarkt. Hjärtsvikt. Aortaaneurysm/dissektion. Cerebrala aneurysm
(punktformig blödning). Endokardit. HepB/C/HIV. Levercirros/cancer.
Beh: Naltrexon som antidot. Återfallsprevention (KBT), contingency management (CM), CRA.
3. Opiater: Opiater: Naturligt förekommande ämnen, utvinns ur vallmon.
Opioider: Alla ämnen som binder till en opioidreceptor.
Opiumvallmon: Opium, mjölksaft från opium. Zombiedrogen – krokodil: Desomorfin.
 Naturliga opiater: Opium, morfin, kodein, noskapin, papaverin, tebain (mellanprodukt).
 Halvsyntetiska opiater: Heroin, etylmorfin.
 Helsyntetiska medel (opioider): Fentanyl, ketobemidon, metadon.

Metadon: Långverkande full µ-opioidagonist. Intoxrisk. Förlängt QT-intervall
(Torsades de pointes).
Buprenorfin (Subutex, Suboxone): Partiell µ-opioidagonist. Lindrigare biv, mindre intoxrisk.
10mg morfin (opioid) = 7-10mg metadon = 120mg kodein = 10-15mg oxykodon = 3mg heroin
o

Heroin, diacetylmorfin, 2 steg: 1. Heroinbas, fettl rökheroin. 2. Vattenlöslig, injiceras. Rökning, inj,
snorta, rektalt. µ-opioidagonist. Omvandlas i kroppen till morfin. Aktiverar indirekt belöningssystemet.
Heroinrus:
• ”High”: Intensiv eufori, 15-30 min.
• ”Straight”: Lugnt välbefinnande, 1-3h.
• ”Sick”: Abstinensen börjar, 5-8h.
Opiatöverdos: Intox ger mios, medvetandepåverkan, andningsdepression. Ev stickmärken. Vanlig
dödsorsak. Se upp för toleransförlust. Vanligt med blandintox.
Beh: Antidoten Naloxon iv och sc, t ½ för naloxon 1h, heroin/morfin >3h.
Opiatabstinens: Influensaliknande symtom (muskelvärk, svettningar, feber, rinnande näsa, gåshud).
Diarré, illamående. Dysfori.
Abstinenstidsförloppet:
 Tidigt (6h): Sekretion, gäspningar, rinnande, svettningar.
 Mellan (24h): Sömnstörning, viktnedgång, irritabilitet, gåshud.
 Sent (2-3v): Illamående, kräk, diarré, buksmärta, ökad puls/BT, depression, svaghet,
sömnstörning.
Abstinensintensitet enl Himmelsbach:
 Mild (om bara dessa symtom finns): Gäspning, tårflöde, näsan rinner, nysningar, svettningar.
 Måttlig: Aptitförlust, vidgade pupiller, darrningar, gåshud.
 Betydande: Djupa andetag, feber, rastlöshet, sömnlöshet, föhöjt BT.
 Svår (om dessa symtom tillkommer): Kräkningar, diarré, viktförlust.
Förlängd/protraherad abstinens: upp till 26-30v (7 mån) med psykiska symtom (deprimerad,
initiativlös, apatisk, nedsatt stresstolerans).
Beh: Räddar liv, möjliggör rehab. Vid specialiserade enheter, hårt reglerade av Socialstyrelsen.
 Lindrig abstinens: Catapresan (BT-sänkande). Brufen (mot värk). Lergigan, Atarax
(lugnande). Propavan (sömnmedicin). Primperan (mot illamående). Loperamid (mot diarré).
 Måttlig-svår abstinens: Subutexnedtrappning 5 dagar.
Långtidseffekter: Beroendeutv. Viktminskning. Förstoppning. HepB/C/HIV, levercirros/cancer.
Hög mortalitet: 20-60x överdödlighet. Överdos, våldsam död, livshotande inf.
Råd vid nedtrappning av smärtstillande lm: Använd preparatet pat använder. Avgiftning, fördela
dosen jämnt över dygnet. Inj  po. Info. Trappa ut tabl i snabb takt. Höga doser opiater minskas
10%/v. Doser <20 mg 3%/v. Avgifta med Clonidin, Buprenorfin. Ev öronakupunktur enl NADA.
LARO/SOSFS 2009:27: Läkarens personliga us av pat. Läkarens helhetsbed av pats beroende,
hälsotillstånd och sociala situation. Minst 1 års dokumenterat opiatberoende. Ha fyllt 20 år (om
synnerliga skäl finns kan även person under 20 år ges beh). Får inte ges:
 (1) om pat är beoende av alkohol/andra narkotiska preparat än opiater på ett sätt som innebär
en påtaglig medicinsk risk
 (2) har uteslutits ur underhållsbeh under de senaste 3 mån
 (3) vårdas med stöd av LVM.
Samråd med pat. Ges individuellt anpassad info om bestämmelserna kring beh.
4. Hallucinogener: Kan ge ”bad trips”, mkt otrevliga hallucinationer ibland åtföljda av paranoida
vanföreställningar. Flashbacks kan uppstå veckor/månader efteråt. Psykos, depression.
• Syntetiska: LSD (lysergsyredietylamid), PCP (fencyklidin/ängladamm).

–

Metoxetamin (MXE): Mindre analgetisk och anestetisk verkan än ketamin. Mer
potent och längre effektduration än ketamin.
• Naturliga: Meskalin (från Peyotekaktus), Psilocybin (från svampar).
– ”Magic mushrooms” – psilocybinhaltiga svampar: Toppslätsskivling – Psilocybe
semilanceata, Psilocybe cubensis. En hallucinogen tryptamin som liknar LSD.
Intox: Psykisk effekt <15-90min, varar 8-15h. Förhöjd sinnesnärvaro, hörsel, smak, lukt, känsel.
Förlorar självuppfattning – flum. Hallucinationer. Förstorade pupiller. Illamående, yrsel. Ökat BT och
hjärtverksamhet.
--------------------------------------------30. Missbruk under graviditet----------------------------------------Konsekvenser: Missbildningar, neonatala problem, neuropsykologiska utvproblem.
 Hög alkoholkonsumtion: Missfall, intrauterin död, prematur födsel, intrauterin
tillväxthämning, missbildningar.
 Måttlig alkoholkonsumtion: Inga säkra somatiska avvikelser. Samband till beteende och
neurokognitiva avvikelser. ”Bingedrickande” vanligt i början av graviditeten.
Gastrulering: Groddbladsdifferentiering. 3-4:e veckan efter befruktningen. Cellklumpen tar då form.
Innan dess är det likadana celler som var och en kan bli ett annat djur eller en människa (embryots
stamceller). Efter ngn vecka börjar cellerna specialisera sig. Vissa gener stängs av och specialisering
till en bestämd individ inleds. Alkoholskademekanism i embryoperioden: Apoptos.
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD): Samlingsbegrepp för individ, vars mor har konsumerat
alkohol under graviditet och där barnet visar bred variation av uttryck från tillväxthämning,
missbildningar, ansiktsavvikelser, intellektuell handikapp.
Fetalt alkoholsyndrom (FAS):
 Särskiljande egenskaper: Korta palpebrala fissurer, platt mellanansikte, kort näsa, odistinkt
filtrum, tunn överläpp.
 Associerade egenskaper: Epikantala veck, låg nasalbrygga, mindre öronabnormiteter,
mikrognati.
Neurogenes: Sker mellan v10-20 med bildning av 200.000 celler/min. Vid födelsen har vi 100
miljarder nervceller. Hjärnans tillväxtspurtsperiod, ”synapsbildningsfasen” är mkt känslig för
alkohol/centralstimulerande droger. Apoptos under 3:e trimestern av graviditet efter en liten dos
alkohol 4h efter exponering.
Neuropsykiatriska beteendestörningar:
 Primära avvikelser: Hyperaktivitet, uppmärksamhetssvårigheter, inlärningssvårigheter (nya
minnen konsolideras ej), svårigheter i matematik och språk.
 Vanliga sekundära avvikelser: Psykiatriska problem, avbruten skolgång, legala problem,
egna alkohol/drogproblem.
Misstänk drogberoende under graviditet om: Ingen/sen kontakt med MVC. Tidigare dokumenterad
anamnes av drogmissbruk. Tidigare oförklarlig sen intrauterin död. Störtförlossning.
Placentaavlossning. Höga BT-episoder. Allvarliga stämningssvängningar. Cerebrovaskulära händelser.
Myokardinfarkt. Återkommande spontana aborter.
Cannabis: Placentär passage av THC  1/3 av moderns plasmanivå. Ingen association till missfall,
missbildningar. Visst samband till kortare graviditetstid. Vanligare med störtförlossning.
Utfall hos barnen:
 Neonatala symtom: Ökad sprittighet, ökad skrikighet, mindre andel ”quiet sleep”, sämre
visuell ”habituering” vid upprepade stimuli, inget samband av negativ somatisk
tillväxtspåverkan.



Långtidseffekter: Inget samband till låg IQ. Sämre resultat i deltester som mäter perceptuell
organisation, spatialseende, abstrakt konceptbildning, vilka styrs av exekutiva funktioner i
frontallob. Ouppmärksamhet och ökad impulsitet hos 6-12-åringar (mödrarnas skattning).
Tungt missbruk: Narkotikainj senaste 12 mån (oavsett frekv) alt daglig narkotikaanv senaste 4v.
Multidrogmissbruk: Vid opiatmissbruk är det ej ovanligt att kvinnan även använder andra droger för
att handskas med abstinensproblem. Graviditeten är sällan planerad. Nedtryckning av ovulation är
vanlig men utesluter ej graviditet.
Negativa effekter av narkotikamissbruk under graviditet: Inf-överföring (HepC, HIV), stress,
missfall, dödföddhet, prematuritet (återkommande episoder av intrauterin abstinens pga fluktuerande
opiathalter), intrauterin tillväxthämning (bristande näringstillförsel, tobak ”>80% rökare”), abstinens
efter födelsen (50-80%).
Lm-beh vid opiatberoende: Metadon (MMT) eller Buprenorfin (BUP).
 MMT: Stabiliserar livstilen, minskar riskbeteende och incidens för intrauterin tillväxthämning
och prematuritet. Ökar compliance för antenatal vård.
Beh-mål: ”Skademinimering”, dvs minskad illegal droganvändning. Fostret skyddas mot exponering
för återkommande abstinensepisoder. Används i komb med andra psykosociala stödåtgärder.
Kliniska symtom vid neonatalt abstinenssyndrom:
 CNS – Neurologisk retbarhet: Hyperaktivitet, högtonat skrik, irritabilitet, ökad vakenhet,
ökad tonus, tremor, livliga reflexer, kramper (2-11%).
 GI-dysfunktion: Matningssvårigheter, intensivt sugbeteende, kräkningar, dålig viktökning.
 Autonoma symtom: Feber, svettning, marmorering, tempinstabilitet.
Abstinensmekanism (via locus coeruleus): Opiater aktiverar receptorer i LC och dämpar
neuronernas urladdningar (adenylcyklasaktivitet och cAMP inhiberas, NA och DA sjunker). LC
justerar uppåt för att upprätthålla homeostasen. När opiaterna minskar försvinner inhibitionen i
receptorn vilket leder till att LC-aktivitet ökar med NA-urladdningar.
Beh av neonatal abstinens:
 Lm: Tinctura opium (0,4 mg/mL morfinekivalent), morfinhydroklorid (0,2 mg/ml),
fenobarbital. (Klorpromazin, Klonidin).
 Icke-lm: Amning, undvika separation mellan mor och barn, nära kontakt.
Långtidskonsekvenser av opiatexponering in utero: Ökad risk för försämrad
neurologisk/psykologisk utv jämfört med friska kontroller (kognitiv, social och språklig kompetens).
Exekutiva funktioner: Grunden för kognitiv flexibilitet i problemlösning. Fokuserad uppmärksamhet.
Inhibering av andra möjliga alt. Användning av arbetsminne. Dessa styrs av prefrontalloben som har
många ömsesidiga förbindelser med cortex och subkortkala områden (hippocampus, cerebellum).
------------------------------------------31. Missbruk i ett könsperspektiv--------------------------------------Riskabla alkoholvanor: Olika mängd för kvinnor och män. En konsumtion som kan eller har lett till
skador. 17% av männen, 10% av kvinnorna. 95% av den vuxna befolkningen är alkoholkonsumenter!
Vid fysiska och psykiska besvär bör alkoholanamnes ingå! Fundera kring hur du frågar.
Skreeningsinstrument kan underlätta. 5% av kvinnorna och 8% av männen är alkoholberoende. I vissa
grupper är frekv vanligare. Pat med låggradigt beroende bör skötas av allmänläkare/FHV. Kort
intervention, motivation kan löna sig som beh till denna grupp!
Livstidsprevalens alkoholberoende i Sve: Män: 5,2%, kvinnor 4,9%.
2007 vårdades 50.000 inom slutenvården för alkoholrelaterade tillstånd. 1987 var 19% kvinnor, 2008
var 26% kvinnor. Kvinnornas andel i öppenvård 1/3.
Kvinnor är/har oftare än män: Gifta. Arbete alt ekonomiskt stöd från FK/A-kassa. Eftergymnasial
utb. Egen bostad.
Tungt narkotikamissbruk: Vanligare i storstäder. Mkt sjuk grupp både fysiskt och psykisk. 25%
kvinnor, men 35% av sjukhusvårdade är kvinnor. Rel sett vårdas fler narkotikaberoende kvinnor i
slutenvård.

Substansbruk/beroende: Män brukar oftare alkohol och narkotika. Högre förekomst av beroendesjd
bland män. Kvinnor anger oftare att de använt narkotikaklassade lm.
Biologiskt: Kvinnor tål alkohol sämre = Kvinnor bryter ned alkohol sämre. Fördelning fett/vatten,
alkoholdehydrogenas, östrogen.
Arv: Står för 40-60% vid alkoholberoende. Ingen skillnad mellan kvinnor och män. Flera olika gener.
Miljö: Trauma i barndomen (emotionell/fysisk försummelse, sexövergrepp) har entydigt kopplats till
alkoholberoende och narkotikaberoende, ssk hos kvinnor.
Samsjuklighet: Kvinnor med alkoholberoende har högre incidens av psykiatrisk samsjuklighet än
män, 60% jmf 40%.
Risk att ha psykiatrisk sjd vid alkoholberoende: Antisocial PS (ffa män), bipolär sjd (ffa kvinnor),
schizofreni, depression, ångestsyndrom (ffa kvinnor), PTSD (ffa kvinnor).
Vid psykiska besvär bör alkoholanamnes ingå! Fundera kring hur du frågar. Skreeningsinstrument kan
underlätta. Betänk ssk ökad risk för kvinnor. Man kan behöva beh både psykiska besvär och beroende
för att få bra effekt. Tänk på att ssk kvinnor med beroende ofta är traumatiserade (PTSD).
Stress-sårbarhetsmodellen: En medfödd, ärftlig risk komb med faktorer i miljön, vilket leder till sjd.
Tabutryck kontra normöverträdelse: Skyddas kvinnor av att det fortfarande är ett större
gränsöverskridande att missbruka som kvinna, dvs måste kvinnor vara sjukare/ha allvarligare problem
för att överskrida gränsen? Vilken betydelse har antisociala drag (dvs normöverträdelser, betydligt
vanligare hos män)?
----------------------------------------------32. SEM: Ångestsyndrom-------------------------------------------X är en somatiskt frisk och socialt välfungerande man. Han har fullföljt gymnasieutbildning och
efter skolan arbetat som fritidsledare. Hade inga problem i skolan, även om intresset ibland
saknades. Har alltid haft gott om vänner, haft ett par längre förhållanden och beskriver sig själv
som en överlag glad och aktiv person. Har inte haft kontakt med vården på grund av psykisk
ohälsa före 20 års ålder.
När X var 20 år gammal fick han, en dag då han var på väg hem från jobbet i sin bil, plötsligt en
känsla av att hjärtat slog snabbare och det var svårt att andas. Han kände ett tryck över bröstet
och började andas snabbare för att få luft. Ganska snart började det pirra och sticka ute i
fingrarna och X kände sig yr i huvudet. Han lyckades köra in på en sidogata och stanna bilen.
Efter ca 5-6 minuter avklingade besvären och X satt kvar en stund innan han vågade köra
vidare. Han var kallsvettig och omskakad av det inträffade.
Tiden efter händelsen var X orolig för att samma sak skulle hända igen. Och det gjorde det.
Ibland i bilen, ibland på tunnelbanan eller bussen. Det kom alltid utan förvarning, som en blixt
från en klar himmel. X kunde inte förstå varför det ibland gick bra att köra bil och ibland inte.
Han började alltmer undvika att transportera sig på egen hand, så gott det nu gick. Han började
cykla till jobbet och tog bara bilen om det var absolut nödvändigt. I kollektivtrafiken försökte
han alltid se till att han hade sällskap. Oron för att något skulle hända tog allt större plats i X liv.
1. Vilken typ av ångestsyndrom har X drabbats av?
Primär irrationell ångest  Fri ångest med panikattacker (ångestattacker)  Paniksyndrom.
2. Vilka status- och anamnesfynd bygger du det diagnosförslaget på?
Minst 4 av nedanstående symtom (varav 1 som tillhör de fyra första), symtomen ska komma plötsligt,
snabbt nå sitt maximum och hålla på minst några minuter (”klingade av efter ca 5-6 min”).
 1. Palpitationer/bultande hjärta/ökad hjärtfrekvens (”hjärtat slog snabbare”).
 2. Svettning (”kallsvettning”).
 3. Darrning/skakning.
 4. Muntorrhet.
 5. Svårighet att andas (”svårt att andas”).
 6. Kvävningskänsla (”för att få luft”).
 7. Obehag/smärta i bröstet (”tryck över bröstet”).
 8. Illamående/magbesvär.
 9. Känslor av yrsel/ostadighet/virrighet/svimfärdighet (”kände sig yr i huvudet”).

 10. Derealisation/depersonalisation.
 11. Rädsla att förlora kontrollen/förståndet.
 12. Dödsångest.
 13. Frossbrytningar/blodvallningar.
 14. Parestesier (”pirra och sticka ute i fingrarna”).
Återkommande panikattacker som inte alltid har samband med någon speciell situation utan ofta
inträffar spontant och oförutsägbart. Ska inte hänga samman med ansträngning eller kontakt med
farliga eller livshotande situationer. (”Kom alltid utan förvarning”, ”kunde inte förstå varför”).
Ångesten vidgas ju mer oförståelig den är. Ofta debut dagtid. Vanlig debutålder 16-40 år.
Panikattacker  Förväntningsångest  Agorafobi  Sekundär depression  Social
funktionsstörning.
3. Vilket initialt omhändertagande ger du X (om han hade sökt i samband med en ångestattack,
exempelvis på medicinakuten)?
Ofta har negativa livshändelser inträffat eller en långvarig belastande livssituation skärpts.
Panikattackerna kan ha komplicerats av agorafobi, depression, hypokondri, överförbrukning av
alkohol och läkemedel och annat som gjort tillvaron mer eller mindre kaotisk.
 Utföra kroppsundersökning: Rutinstatus med lab, EKG.
 Ge reservationslöst friande besked om somatiskt status.
 Visa empati och förtrogenhet.
 Bemöta farhågor.
 Belysa vad ångest är och vad den beror på.
 Undvika injektioner av lugnande medel. Då panikattacker ofta kommer tillbaka föreligger risk
för beroende. Markering av farmakologisk och symtomatisk behandling istället för
psykoterapeutisk och kausal. Tablettform bättre, kan ev ge 10 mg Oxascand.
 Utnyttja suggestibilitet.
 Andningsinstruktioner och återandning i en 2-3 liters plastpåse kan bryta symtomalstrande
hyperventilation. Endast i undantagsfall bensodiazepin.
Patienten behöver oftast inte läggas in.
4. Vilken psykiatrisk behandling tycker du att X ska erbjudas? Vilken information bör du ge
honom om dels behandlingen, dels hans tillstånd?
Göra sambandet mellan symtomen förståeligt. Kroppsliga symtomen är inte tecken på somatisk
sjukdom utan hör till ångesten och ångest ger näring åt föreställningar om död och psykiskt
sammanbrott.
Göra symtomen förståeliga utifrån patientens aktuella livsförhållanden och sätt att reagera.
Bryta de onda cirklar som leder till kapitulation inför ångesten, ökat beroende av omgivningen och
minskat självförtroende. Förmedla hopp men också förståelse för att behandlingen kräver en egen
insats och att framgången inte kommer genom undvikande och flykt utan genom konfrontation och
uthållighet.
 Exposition: 60% varaktigt förbättrade, färre bortfall och återfall än farmaka. Stabilt resultat
eller ytterligare förbättring efter avslutad behandling. Omgivningens stöd är viktigt. Gärna i
kombination med KBT eller antidepressiva.
 Dynamisk terapi: Kontrollerade studier saknas.
 Tillämpad avslappning
 KBT: God effekt på panikattacker och agorafobi. Bestående effekt.
 Långtidsbehandling med antidepressiva/SSRI: Ångesten kan förvärras i början av
behandlingen.
Behandlingarna kräver en god relation patient-läkare och en god motivation (dock ingen garanti för ett
gott resultat). Anstå tills panikattackerna kommit under någorlunda kontroll med farmakologisk
behandling. Interpersonell kontakt, vårdcentralen, Internetpsykiatri.
Följande frågor diskuteras i grupp efter att ni har sett filmen. X är nu 25 år och har kommit
tillbaka till sin läkare efter att ha varit utan behandling en tid.
5. I filmen beskriver X att ytterligare ett ångestsyndrom utvecklades med tiden, vilket?
Specifik fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), social fobi, tvångssyndrom, PTSD.

6. Komorbiditet är vanligt vid ångestsyndrom. I filmen berörs ytterligare flera olika diagnoser
som X skulle ha kunnat utveckla (men lyckligtvis inte verkar ha gjort), vilka?
Alkoholmissbruk. Även förhöjd suicidrisk.
Videofallen:
Gerd: Social fobi med tvångssyndrom. ”Alla tittar på mig”, ”jag känner mig kritiskt
granskad”, ”måste kolla ugnen annars kommer någon närstående att dö”. Ritualer, repetitiva beteenden,
tvångshandlingar, kontrollbehov, ologisk oro, renlighet (mkt vanligt), rädsla att bli aggressiv och tappa
kontrollen, samlande på tidningar/saker, allt måste vara symmetriskt. ”Hur mycket tid tar ritualerna?”
Skreena: ”Tillhör att göra bort dig dina värsta rädslor?”, ”Undviker du att hamna i uppmärksamhetens
centrum?”. Beh: KBT med fokus på beteendet, SSRI (Seroxat), undvik bensodiazepiner, undvik
sjukskrivning vid renodlade ångestsyndrom.
Ond cirkel: Oro  Kroppsliga signaler  Rädsla  Central sensitisering  Ännu mer oro  Ännu
mer kroppsliga signaler.
Magnus: GAD. Ofta pga otrygg anknytning, trauma. Ofta ängslig, fobisk eller osjälvständig
personlighetsstörning. Förväntansoro, fysiska symtom, autonom överaktivitet, oförmåga att kontrollera
ångest leder till mer ångest (metaångest), har ett speciellt sätt att förhålla sig till saker, framåttänkande,
vill ha full kontroll på läget.
 Depression: Ältar det som hänt. Inget framtidstänk, orkar ej.
 Ångest: Oroar sig för framtiden.
Ulla: PTSD. Tydligt trauma, påtaglig startpunkt, varit i hjälplöst tillstånd, emotionell avtrubbning,
dissociation som försvarsmekanism (kan fungera väl utan känslor  ytligt; blir outhärdligt med
känslor  kan ej behålla förnuft), utanförkroppsupplevelser, avtrubbning, depressiv komorbiditet,
undvikande av situationer som påminner om traumat, hatar sig själv för att man själv inte gjorde mer
för att undvika/stoppa det ursprungliga traumat. Beh: Prata om traumat, hantera synen på sig själv,
EMDR, SSRI dämpar ångest, neuroleptika.
--------------------------------------------33. SEM: Affektiva syndrom-----------------------------------------X lever tillsammans med sin fru och arbetar som projektledare på ett byggföretag, vilket han
trivs med och sköter bra. Han har två vuxna söner som flyttat hemifrån. Har en del goda vänner
som han träffar med jämna mellanrum. Tycker om att vara med familjen på deras lantställe.
Röker, försökt att sluta men har ej lyckats. För några år sedan genomgick X en bypass-op, i
övrigt är han kroppsligt frisk.
För ett drygt halvår sedan började X känna sig sämre psykiskt. Det var ganska diffusa besvär
till en början, under loppet av 1-2 månader förvärrades de och påverkade honom i allt större
utsträckning. Sakta men säkert hade han känt sig allt mindre intresserad av sådant han
vanligen fann glädje i, det blev svårare och till slut helt omöjligt att känna glädje
överhuvudtaget. Upplevde också att han inte orkade göra sådant han vanligen tog sig för utan
större ansträngning, såsom arbete och vardagssysslor. Han hade svårt att somna på kvällen och
vaknade flera gånger under natten. X blev allt tröttare, blev liggandes på soffan stora delar av
dagen och tog sig inte för något. Även om han föresatte sig att sätta igång med något, ringa ett
samtal eller åka och handla, så blev det inte av. Aptiten försämrades.
Länge försökte X att anstränga sig för att kunna sköta sitt arbete, den lilla energi han kunde
frammana gick helt åt till det. När till slut inte heller arbetet fungerade, insåg han att han
behövde hjälp och gick till läkare på vårdcentralen.
1. Vilken axel I-diagnos är mest sannolik baserat på de symtom som finns beskrivna ovan?
Egentlig depression. (Dystymi kräver >2 års duration).
2. Vilka symtom beskriver pat, som du anser bekräftar ditt diagnosval (ange gärna
diagnoskriterier)?
A. Minst 5 av följande symtom har förekommit under samma 2-veckorsperiod (”förvärrades under
loppet av 1-2 månader”). Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst 1 av
symtomen (1) nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje måste föreligga.
1. ---Nedstämdhet under större delen av dagen. (”helt omöjligt att känna glädje överhuvudtaget”)
2. ---Klart minskat intresse för (nästan) alla aktiviteter under större delen av dagen. (”allt mindre
intresserad av sådant han vanligen fann glädje i”)

3. ---Betydande viktnedgång/uppgång eller minskad/ökad aptit. (”Aptiten försämrades”)
4. ---Sömstörning (för lite/mkt sömn). (”svårt att somna på kvällen och vaknade flera gånger
under natten”)
5. ---Psykomotorisk agitation/hämning. (”tog sig inte för något”)
6. ---Svaghetskänsla eller brist på energi. (”inte orkade göra sådant han vanligen tog sig för”)
7. ---Känslor av värdelöshet eller överdrivna/obefogade skuldkänslor
8. ---Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet. (”tog sig inte för något”)
9. Återkommande tankar på döden.
B. Symtomen uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression.
C. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande/försämrad funktion i arbete/socialt.
D. Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans/somatisk sjd/skada.
E. Symtomen förklaras inte bättre med okomplicerad sorg, dvs den depressiva symtomatologin har
varat längre än 2 månader efter en närståendes bortgång eller karakteriseras av påtaglig
funktionsförsämring, sjuklig upptagenhet av känslor av värdelöshet, självmordstankar, psykotiska
symtom eller psykomotorisk hämning. (”ett drygt halvår sedan”)
Den egentliga depressionsepisoden förklaras inte bättre med schizoaffektivt syndrom och förekommer
inte tillsammans med schizofreni, schizofreniformt syndrom, vanföreställningar eller psykotiskt
syndrom UNS. Maniska, blandepisoder mani/depression eller hypomana episoder har aldrig
förekommit.
3. Vilka ytterligare symtom eller andra anamnestiska uppgifter bör efterfrågas för att få en mer
säker axel I-diagnos?
Fråga om återkommande tankar på döden (suicidstegen, etc), känslor av skuld/värdelöshet, tidigare
manier, hjärtkärlsjd, vanföreställningar, psykossymtom, hereditet, lm/droger. Svårighetsgrad, katatona
symtom (motorisk orörlighet, överdriven motorisk aktivitet, extrem negativism, besynnerligheter i
volontära motoriken, ekolali/praxi), melankoli (försvunnen förmåga att känna lust/glädje i aktiviteter,
reagerar inte på positiva stimuli, nedstämdheten har distinkt kvalitet, tidigt uppvaknande, stark
psykomotorisk hämning/agitation, betydande aptitlöshet/viktminskning, överdrivna/obefogade
skuldkänslor), atypiska symtom (betydande aptit/viktökning, sover för mkt, tung känsla i armar/ben,
känslighet för att bli avvisad av andra).
4. Vilken/vilka behandling/ar bör pat erbjudas i det inledande skedet respektive på längre sikt?
Somatisk beh (lm, ECT, vakenterapi, ljusterapi) och psykosocial beh (psykoterapi, sociala åtgärder).
Depressionens svårighetsgrad:
 Lindrig: Stöd/problemlösning/”watchful waiting”/fysisk aktivitet/webb-KBT, ev lm, ev
psykoterapi.
 Medelsvår: Psykoterapi (KBT) och/eller lm.
 Svår: Lm eller ECT.
Antidepressiva läkemedel:
 1:ahandsval: SSRI (citalopram), ev mirtazapin (helt annan biverkningsprofil).
 2:ahandsval: SNRI (venlafaxin, duloxetin).
 Övriga: NERI/NRI (reboxetin), TCA (klomipramin, nortriptylin), alfa2-antagonist
(mirtazapine), melatoninagonism (MT1, MT2; agomelatin – 5-HT2C-antagonism), litium.
Riktlinjer vid dålig effekt:
 1:ahandsåtgärd: Justera dosen.
 2:ahandsåtgärd: Byt till lm med annan mekanism eller gör ett tillägg. Fundera över diagnos?
Tillägg av psykoterapi? Vad har fungerat tidigare?
Initialt sobril. Oxascand (benso lindrar ångest, men ger beroende). Ev tillägg av Imovane pga
sömnbesvär.
5. Vilken info bör ges till pat, och gärna även anhöriga, i samband med inledning av beh?
Informera om sökvägar till vård, om försämring av tillståndet – ring!
Praktiska råd för ökad adherens: Bra beh-allians, involvera familjen, info muntligt och skriftligt om
biverkningar, diskutera/fråga efter pats biverkningar, fråga om/hur pat tar sin medicin, pat- och
anhörigutbildning, pat- och anhörigförening, psykoterapi.
SSRI-biverkningar: Illamående, insomningssvårigheter, ökad ångest, tremor, dåsighet, HV, sexuella
dysfunktioner. Serotonergt syndrom.

SSRI-utsättningssymtom: Influensaliknande symtom, yrsel, svettningar, illamående, irritabilitet,
trötthet, sömnsvårigheter, ökad drömaktivitet, tremor, parestesier, elektriska stötar.
Efter en tids SSRI-användning: Suicid/homicid, ”psykiska biverkningar”, ökad blödningsrisk, epanfall, urkalkning. interaktion med alkohol, usättningssymtom.
Behandlingsinfo: Dosökning, biverkningar, tid för effekt (latens på ca 2v innan effekt mot depression),
behtid (½ år, minst 1 år vid andragångsinsjuknande), frånvaro av tillvänjning!
Dålig följsamhet: Ålder <35/>64, alkohol/drogmissbruk, inga andra lm, personlighetsstörning,
sensationssökande.
6. Pat har koronarkärlssjd med hypertoni och hyperlipidemi. Vilken betydelse kan hans
psykiska tillstånd ha för koronarkärlssjds prognos?
Förhöjd suicidrisk. Även dödlighet av naturliga orsaker är ökad. Depression är en riskfaktor för död i
hjärtsjukdom av samma storleksordning som högt BT och höjda nivåer av blodfetter.
Följande fråga diskuteras i grupp efter att ha sett filmen. Det har vid inspelningstillfället gått
några månader sedan X sökte hjälp.
7. Vilken vårdgivare anser du bör sköta beh och uppföljning av pat utifrån hans nuvarande
tillstånd (inspelningstillfället)?
Vårdcentral eller Internetpsykiatrin.
Depressioner: Handläggs normalt inom primärvården med undantag av pat med djup och komplicerad
depression, hög eller svårbedömd suicidrisk, med psykotiska symtom, med speciella komplikationer
som graviditet, samtidigt missbruk, samtidig personlighetsstörning samt pat som ej svarat på
behandling och pat med oklar diagnos.
Nationella riktlinjerna för behandling av ångest och depressionstillstånd (SoS 2010) i PV:
 Depressiva symtom: Aktiv exspektans.
 Lindrig depression (kan jobba): KBT el annan PT, lm om pat tid haft depression som krävt lm.
 Måttlig depression (kan inte jobba): KBT el lm, vid melankoliska symtom alltid lm.
 Svår depression: Till specialistpsykiatrin.
Videofallen:
Kenneth: Bipolär I. Litium påverkar njurarna och tyroidea (ökat TSH, hypotyreos). Exoftalmus.
Tecken till uppvarvning  suprexa. ”Krisplan” inför uppvarvning. Akut beh av mani: Inj Haldol,
Acutard, Ativan.
Nina: Bipolär I. Eutyma perioder emellan. Borderline PS (har aldrig mellanläge på symtomen)?
Samsjuklighet med ADHD. Affektlabil. Stormiga relationer. Ej kunnat gå klart utb/behålla jobb.
Jeanette: Bipolär II. Litium (svänger fort). Vanligast Lamictal (anti-ep) som 1:ahandsval.
-------------------------------------------34. SEM: Psykotiska syndrom-----------------------------------------Olle, 60 år, hade en väsentligen normal uppväxt i en familj med båda föräldrarna. Ingen känd
hereditet för psykisk sjd. Han genomgick grundskola med mediokra slutbetyg. I perioder var
det lite svårt i kontakten med jämnåriga men Olle hade oftast ett par kompisar och tyckte om
idrott, ffa fotboll som han spelade under några år.
Efter grundskolan började Olle arbeta på posten, därefter som skogsarbetare. Olles
arbetskollegor märkte att Olle hade en del udda idéer men arbetet stördes inte särskilt av detta.
Under värnpliktstjänstgöringen blev det än tydligare att Olle var avvikande. Han pratade mkt
om saker som han plötsligt hade förstått om hur världen fungerade, saker som bara de som var
utvalda kunde förstå. Han lade fram storslagna planer för sig själv och sin framtid, där han
hade en viktig roll i världens omdanande. Han hade också idéer om nationalstatens ringa
betydelse som inte låg i linje med förvarsmaktens, och sammantaget fick Olle avsluta sin
tjänstgöring tämligen snart. Olle var emellertid inte särskilt brydd över detta, utan flyttade hem
till sina föräldrar igen. Ffa märkte Olles mor att Olle var som personlighetsförändrad, vilket
oroande henne. Olle slutade umgås med vänner sedan tidigare, isolerade sig och läste och skrev
långt in på nätterna i hemmet. Han började prata alltmer osammanhängande och det blev svårt
för omgivningen att förstå hur hans tankar gick. Han var också tämligen irritabel, hade kort
stubin och blev ofta frustrerad och arg när han upplevde sig missförstådd. Vid flera tillfällen
kastade han föremål mot sina föräldrar. Föräldrarna kände sig otrygga i sitt eget hem, de kände
inte igen sin son och försökte upprepade gånger motivera honom att söka hjälp, vilket han

vägrade då han såg detta som ytterligare ett bevis på att föräldrarna inte förstod hans viktiga
roll i det som var på gång att hända.
1. Vilken diagnos tror du primärt att detta rör sig om?
Schizofreni.
2. Vilka symtom stödjer du ditt diagnosförslag på?
A. Minst 2 av följande (under 1 månad):
 (1) Vanföreställningar (räcker med 1 symtom om bisarra vanföreställningar) (”viktig roll i
världens omdanande” = bisarrt = kan ej inträffa i verkligheten)
 (2) Hallucinationer (räcker med 1 symtom om kommenterande/samtalande röster)
 (3) Desorganiserat tal (uppluckrade associationer, splittrat tal) (”prata alltmer
osammanhängande”)
 (4) Påtagligt desorganiserat/katatont beteende
 (5) Negativa symtom (affektiv aflackning, utarmat tankeliv, viljelöshet, tillbakadragenhet)
(”slutade umgås med vänner sedan tidigare, isolerade sig”)
B. Social/yrkesmässig dysfunktion.
C. Varaktighet: Kontinuerligt i 6 mån.
D. Uteslutning av schizoaffektivt syndrom och förstämningssyndrom.
E. Uteslutning av substansintag eller somatisk ohälsa som orsak.
Premorbid fas: Diskreta tecken. Försenad psykomotorisk utveckling, bristfällig social interaktion,
inlärningsproblem.
Prodromalfas: Oro, dysfori, sjunkande prestationer i skola, på arbete och socialt, enstaka
hallucinationer, märkliga ideér, diffusa somatiska symtom.
3. Vilka differentialdiagnoser är rimliga att överväga? Motivera.
Schizoid personlighetsstörning: Ett genomgående mönster av tillbakadragenhet från sociala situationer
och ett begränsat register av känslouttryck i kontakten med andra. Störningen visar sig i ett flertal
olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst 4 av följande uttryck:
Varken önskar/uppskattar nära relationer, väljer ensamaktiviteter, föga intresse av sexuell gemenskap,
finner sällan nöje av tillvaron, saknar nära vänner utöver närmsta familjekretsen, verkar likgiltig för
beröm/kritik, uppvisar kyla/tillbakadragenhet/flacka affekter. Personlighetsstörningar är stabila.
Schizotyp personlighetsstörning: Ett genomgående mönster av sociala och mellanmänskliga
funktionsstörningar som utmärks av excentriskt beteende, kognitiva/perceptuella förvrängningar samt
av akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer. 5 av följande
uttryck: Hänsyftningsidéer (ej vanföreställningskaraktär), underliga föreställningar eller magiskt
tänkande som påverkar beteendet och som inte stämmer med gällande uppfattningar och normer i
personens sociokulturella omgivning, ovanliga perceptuella upplevelser, talar och tänker besynnerligt,
misstänksamhet/paranoida tankar, inadekvata/begränsade affekter, udda/excentrisk/besynnerlig, saknar
vänner utöver närmsta familjekretsen, stark social ångest.
Schizoaffektivt syndrom: En sammanhängande sjdperiod då, under någon tid, en egentlig
depressionsepisod, manisk episod (pat upplever grandiositet) eller blandepisod mani/depression
föreligger samtidigt med symtom som uppfyller kriterium A för schizofreni. Förekommer under en
betydande del av den sammanlagda varaktigheten av sjds aktiva faser och residualfaser.
Vanföreställningssyndrom med storhetsvansinne: Icke-bisarra vanföreställningar om att vara
enastående värdefull, mäktig, kunnig eller märkvärdig eller stå i ett speciellt förhållande till någon
gudomlighet eller berömd person. Kriterium A för schizofreni har aldrig varit uppfyllt. Vardagliga
fungerandet försämras inte påtagligt.
Substansbetingat psykotiskt syndrom
Psykotiskt syndrom UNS: Om otillräcklig information, motsägelsefull information, ej uppfyller
kriterierna, ej kan avgöra huruvida primär eller sekundär psykos föreligger.
Autistiskt syndrom: Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt och kommunicera. Begränsade
repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. Får ofta psykoser.
4. Vad kan man göra för att Olle ska komma i kontakt med sjukvården?
Föreslå vård. Hembesök. Enligt en studie söker många inte vård eftersom de inte tror att beh skulle
hjälpa eller för att de inte känner igen symtomen. Därför är det viktigt att ge noggrann information om
sjukdomen och dess beh. Telefonrådgivning kan vara ett första steg. Vissa kanske söker somatisk vård
först innan de blir remitterade till psykiatrin.

5. Vad behöver vi mer ta reda på för att komma närmare en korrekt diagnos och göra en bra
bedömning av hans aktuella behov?
Psykiatrisk diagnostik: Anamnes, psykiatriskt status, symtomskattning (PANSS). Fråga om
hallucinationer, katatont beteende, depression, mani, suicid.
Anamnes från pat + anhöriga: Hereditet, uppväxt, skolgång, social situation, mediciner, missbruk, tid
med obehandlad psykos (DUP), aktuella och tidigare svåra livshändelser, neuropsykologisk utredning,
arbetsterapeutisk utredning.
Uteslut ”somatisk genes”: Somatiskt status/neurologisk undersökning, rutinlab (inkl
narkotikaskreening), EEG, hjärnavbildning (MR).
Bedöm funktionsnivå och stödbehov: Psykologisk utredning (kognitiv testning), social utredning.
6. Vilken behandling skulle du föreslå Olle om han sökte psykiatrisk vård?
Anpassa miljön, terapi, läkemedel. Sysselsättning. Tvångsvård?
Läkemedelsbeh: Neuroleptika, sedativa, hypnotika, antidepressiva, antikolinergika.
Icke-farmakologisk beh: Case management enl ACT-modellen, familjeintervention, kognitiv träning,
individanpassat stöd till arbete (IPS-modellen), psykopedagogisk utbildning – gemensam för pat och
anhöriga.
Neuroleptika: Klassiska-FGA – D2-receptorantagonister. Haloperidol (Haldol), Klorpromazin
(Hibernal), Perfenazin (Trilafon), Zuklopentixol (Cisordinol), Flupentixol (Fluanxol),
Levomepromazin (Nozinan).
Atypiska-SGA: Clozapin (Leponex), Risperidone (Risperdal), Paliperidon (Xeplion), Olanzapin
(Zyprexa, Zypadhera), Ziprasidon (Zeldox), Quetiapin (Seroquel), Aripiprazol (Abilify).
7. Resonera kring såväl vanliga som ovanliga (men farliga) biverkningar av den farmakologiska
behandling som kan komma ifråga vid detta tillstånd.
Neuroleptikabiverkningar: Extrapyramidala biverkningar (akatisi, parkinsonism, akut dystoni, senare:
tardiva dyskinesier) (Hibernal). Trötthet (atypiska). Hjärtrytmrubbningar. Hjärtsvikt (Leponex).
Blodbildsbiverkningar (neutropeni – Leponex). Sexuella biverkningar. Hyperprolaktinemi. Viktökning
(atypiska). Antikolinerga biverkningar. Fotosensibilitet (”Hibernalhatt”). Metabol påverkan (atypiska).
Komorbiditet: Ångest (25%), autism, sömnstörning, ätstörning, missbruk, depression, suicid,
somatiskt (metabolt syndrom, sexuell dysfunktion 50%, tandsjd, förändrad smärtkänslighet, hepatit C,
osteoporos, polydipsi).
Metabolt syndrom: Effekt: Diabetes, dyslipidemi, hypertension, övervikt, hjärt-kärlsjd. Orsaker: Lmbiverkningar, livsstil.
Mortalitet: Dör 15-20 år i förtid. Orsaker: Lm-biverkningar, livsstil, suicidalitet, hjärt-kärlsjd,
metabolt syndrom, kolhydrat-lipidrubbning, rökning (andningspåverkan, sämre lungfunktion), sämre
somatisk vård (?).
Följande fråga diskuteras i grupp efter att ni sett filmen.
8. Formulera psykiskt status på Olle i den film ni just sett.
Flackig ansiktsmotorik. Normal mimik. Motoriskt orolig. Ej adekvat klädsel. Desorienterat tal.
Orienterad till tid, plats, person, (situation?). Acceptabel formell kontakt – broderar ut, tappar tråden.
Acceptabel emotionell kontakt. Affektlabil. Förhöjd grundstämning. Gav ögonkontakt. Inga
ångesttecken. Vanföreställningar. Ingen överhängande suicidrisk. Ringa sjdinsikt.
9. Är Olle farlig?
Generellt är det högre risk för schizofrena att bli utsatta för våld än att själva vara våldsamma.
Videofallen:
Jan: Vanföreställningssyndrom.
Theresia: Schizotyp personlighetsstörning.
---------------------------------------------------35. KS: Psyksem I------------------------------------------------Beskriv skillnaden mellan hallucinationer och vanföreställningar.
Hallucination: En hallucination är en varseblivning utan motsvarande retning från yttervärlden och
kan inte korrigeras. Medveten insikt om att det rör sig om en hallucination kan såväl föreligga som
saknas. Hallucinationer kan drabba alla sinnen. Vanligast hallucinerar man för ett sinne per gång, dock
kan deliriösa patienter ha samtidig syn- och hörselhallucinos; t ex hundar som skäller samtidigt som

en mässingsorkestrar spelar. Hallucinos kan vara symtom på organisk sjukdom, som t ex hjärntumör,
delirium eller epilepsi, varför lämplig somatisk utredning behöver företas.
Vanföreställning: Med detta menar man en föreställning eller ett helt komplex av föreställningar som
saknar verklighetsförankring, dvs den/de saknar stöd i den objektiva verkligheten. En vanföreställning
låter sig ej korrigeras, trots att övertygelsen är uppenbart felaktig och personens begåvning och
utbildning bör göra det möjligt för honom att inse detta. Övertygelsen är inte sådan att den vanligen
accepteras av andra medlemmar i personens kulturella eller subkulturella gemenskap; så till exempel
är den inte uttryck för en kulturellt accepterad trosföreställning. I sammanfattning krävs, för att en
föreställning ska betraktas som en vanföreställning, för det första att den är uppenbart felaktig, för det
andra att den är okorrigerbar och för det tredje att den inte kan förstås utifrån personens kulturella
bakgrund eller begåvningsnivå.
Tankestörningar kan utgöra psykotiska symtom. Ge exempel på både tankestörningar som kan
beskrivas som positiva respektive negativa psykossymtom.
Tankestörningar: Hur tänker personen? Svårigheter att använda sig av sin tankeförmåga, störningar i
tankeförloppet. Särskiljes från förändringar i tankeinnehållet, som handlar om vad personen tänker.
Förekomst av formella tankestörningar fastställes vanligen genom observation av personens tal och
beteende.
Vad skiljer vanföreställningssyndrom från schizofreni?
Vanföreställningssyndrom uppfyller ej kriterierna för schizofreni, och domineras av ickebisarra
vanföreställningar. Om hallucinationer finns är de inte dominerande. Innehållet i vanföreställningarna
kan vara erotiskt, svartsjukedominerat, hypokondriskt, förföljelseinriktat eller grandiost.
Jämför beskrivningen av schizofrenidiagnosen i enl ICD-10 med kriterierna enligt DSM-IV.
Noterar du några skillnader av betydelse?
I Sverige används idag två diagnostiska system, ICD-10, kapitel 5 och DSM-IV. Användandet av två
diagnostiska system parallellt kan verka förvirrande men i praktiken är det endast små skillnader. När
det gäller schizofreni är det endast en väsentlig skillnad – sjukdomsduration (sjukdomstid), 1
respektive 6 månader (1 månads sjukdomsduration krävs för diagnos enligt ICD-10, 6 månader för
diagnos enligt DSM-IV).
ICD-10 klassificerar schizotyp störning, ihållande vanföreställningar, akuta och övergående
psykotiska störningar, inducerade vanföreställningar och schizoaffektivt syndrom tillsammans med
schizofreni. DSM-IV innefattar inte den kategori av schizotypiska störningar med psykotiska tillstånd
men klassificerar det tillsammans med klustret A personlighetsstörningar. Inducerade
vanföreställningar i ICD-10 kallas delad psykotisk störning i DSM-IV; ihållande
vanföreställningsstörning i ICD-10 kallas vanföreställningsstörning i DSM-IV (tabell 1.2). Den stora
skillnaden är i kategorin akut och övergående psykotiska störning i ICD-10, som överlappar med kort
psykotisk störning och schizofreniform störning i DSM-IV.
Besvara frågorna som följer nedanstående fallbeskrivning: Till psykiatriska akutmottagningen
kommer 28-årige Joel i sällskap av sina föräldrar. Han har aldrig haft kontakt med psykiatrin,
trots kontinuerliga besvär sedan han gick i gymnasiet, där hans symtom först började göra sig
gällande. Han märkte då att hans klasskamrater förlöjligade honom genom att nysa eller harkla
sig när han kom in i klassrummet. När hans flickvän bröt förhållandet, trodde han att hon hade
blivit ”ersatt” av en i alla avseende identisk kopia, varvid han ringde polisen och bad dem
lösa ”kidnappningen”. Studieresultaten försämrades kraftigt och varaktigt. Efter gymnasiet
arbetade han kortvarigt på posten, men besvärades av frekventa ”signaler” från medarbetarna,
blev alltmer misstänksam och enstörig och avskedades efter något år. Sedan dess har han levt
tillbakadraget och sällan lämnat sin lilla hyresetta, ekonomiskt stöttad av föräldrarna. Han
klarar matlagning och enligt föräldrarna har han ordning i lägenheten. Joel insisterar på att
lägenheten är full av hemliga, osynliga kameror som följer allt han gör. Samtliga TV-bolag och
större dagstidningar, liksom hundratals grannar är inblandade i spionaget. När han tittar på
TV, kommenteras hans vardagliga göranden direkt av TV-hallåan, vilken Joel även ibland hör
prata fast TV inte är på. Går han ut, så övervakas han av grannarna. Dessa kontrollerar

två ”maskiner”, som är ansvariga för alla de röster han hör varje dag, med undantag
av ”jokern”, som han inte vet vem som styr. Motivet till allt detta är för Joel lite oklart, men han
menar att det ingår i ett experiment med avsikt att ta reda på hemligheten bakom
hans ”överlägsna intellekt”. Joel anser sig helt frisk och vill inte läggas in på sjukhus, men han
kan tänka sig en öppenvårdskontakt om detta anses ”helt nödvändigt”, mest för att glädja
föräldrarna.
a) Beskriv med relevant terminologi de positiva fynd som framgår av ovanstående redogörelse.
Vanföreställningar, hänsyftningsidéer, hallucinationer.
b) Vilka ytterligare variabler i psykiskt status vore relevanta att bedöma?
Ångest? Nedstämdhetsperioder?
c) Beträffande de ”röster” patienten hör, finns det flera saker av intresse att ta reda på. För att
kunna besluta om den akuta handläggningen, vid nydiagnostiserad hörselhallucinos, måste i
förstahand en viss uppgift klargöras. Vilken och varför?
d) Sannolik diagnos?
Paranoid schizofreni.
e) Hur vanlig är sjukdomen?
0.5-1% att insjukna, livsttidsrisk.
f) Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att någon skall kunna tas in på psykiatrisk klinik med
stöd av LPT? Uppfyller Joel dessa i nuläget?
1. Allvarlig psykisk störning. 2. Pat kräver dygnetruntvård. 3. Pat har ej gett samtycke till detta.
Uppfyller ej kriterierna.
a) Vilka huvudsakliga delar består schizofrenibehandlingen av?
1. Neuroleptika. 2. ECT 3. Psykologisk behandling.
b) Ge exempel på ett ”klassiskt” eller första generationens antipsykotikum. Hur verkar det?
Vilka viktiga biverkningar behöver beaktas på kort och lång sikt?
Haldol, dopamin D2-antagonism. Biv: EPS, hypotension eller hypertension, antikolinerga effekter.
c) Ge exempel på ett ”atypiskt” eller andra generationens antipsykotikum. Hur verkar det?
Vilka viktiga biverkningar behöver beaktas på kort och lång sikt?
Clozapine, antagonist på D4-dopaminreceptorn. Ej substantia nigra. Kan ge agranulocytos, låg risk för
EPS.
Ange sannolik diagnos och ge förslag på farmakologisk behandling vid nedanstående fall, ange
med preparat och dosförslag:
1) En 43-årig man inkommer till psykiatrisk klinik på vårdintyg enligt LPT. Han har på sin
arbetsplats plötsligen blivit aggressiv och hotat sina arbetskamrater med kniv. Vårdintyg är
utfärdat av företagsläkaren. Vid inkomsten är patienten psykotisk med helt inkoherent tal,
klara hörselhallucinationer och persekutoriska vanföreställningar. Ger mycket dålig kontakt
och vägrar all form av medicinering. Han är initialt lugn och inlägges på intagningsavdelningen.
Efter några timmar blir han allt mer aggressiv, motoriskt orolig, hotar såväl medpatienter som
personal. Det går ej att få någon kontakt med honom.
Manisk episod med psykotiska syndrom. Till följd av missbruk?
1-2mg haloperidol. Till förstainsjuknande samma dos risperidon.
2) En 30-årig kvinna är inlagd på psykiatrisk klinik sedan tre veckor till följd av psykos. Hon
har behandlats med haloperidol och sista veckan har man höjt dosen till 8 mg/dygn. Sedan tre
dagar har hon blivit allt mer rastlös, promenerar fram och tillbaka i korridoren och har svårt
att sitta stilla.
Akatisi, dossänkning, ev propanolol börja 20mg.
3) En 25-årig man inkommer till medicinakuten på grund av plågsamma kramper i
halsmuskeln och nedåt axeln, som debuterade kvällen innan. Patienten är kraftigt ångestfylld
och har vänster axel uppdragen mot huvudet som patienten håller roterat uppåt vänster. Han
berättar att han en vecka tidigare ordinerats Haldol, 1 mg x 2, men vill inte gå in på varför.
Akut dystoni. Antikolinergikum, akineton 5mg, långsamt, upprepning om symtom ej försvinner inom
30min.
--------------------------------------36. SEM: Tablett-Alkohol-Narkotika--------------------------------------

Alkoholfall 1: Karin, 37 år, ensamstående med två flickor, 12 och 14 år. Hon har delad vårdnad
och bra kontakt med flickornas far. Arbetar som USK på kir. Hon har av din fd kollega vid VC
blivit insatt på antidepressiva för 3 mån sedan, Sertralin 50 mg, då hon under hösten varit
nedstämd. Hon söker nu ånyo då hon trots medicineringen sover dåligt. Hon somnar oftast, men
sover oroligt och vaknar tidigt. Vid dagens besök framkommer också att hon inte riktigt orkar
med sitt arbete pga trötthet dagtid, hon berättar att arbetet varit extra stressigt pga
överbeläggningar på avd.
1. Vad i anamnesen vill du fördjupa/veta mer om?
Utöver standardfrågorna om hereditet, socialt (hur går allt ihop?), psykiska/somatiska sjukdomar,
läkemedel och överkänslighet, kan man fråga om hur hon gör för att hantera den stressiga situationen
(dvs koppla av).
Penetrera anvädning av alkohol/tobak: Dricker du alkohol? Hur många dagar brukar du dricka alkohol
under en normal vecka? De dagar du dricker alkohol, hur mycket brukar det bli då? Hur ofta händer
det att du dricker mer än 5 glas vid och samma tillfälle? Kaffe? Rökning? Ångest? Årstidsbunden
depression? Suicidalitet?
2. Senare under konsultationen berättar Karin att hon druckit vin kvällstid för att kunna sova
bättre. Ge exempel på några sätt att ta reda på mer om Karins alkoholkonsumtion.
Övergång från ”hos känsliga individer kan alkoholanvändning ge upphov till sådana symtom” till ”har
du reflekterat över detta?” och mängdfrågor. Därefter skreeningformulär: CAGE, AUDIT.
3. Hur diagnostiseras alkoholberoende resp -missbruk enligt DSM-IV?
Riskbruk: Standardglas: 1 standardglas alkohol = 12g alkohol (15cl bordsvin, 33cl starköl (5%), 8cl
dessertvin, knappt 4cl sprit.
Kvantitativt:
 Män: >14 standardglas/v eller >4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 Kvinnor: >9 standardglas/v eller >3 standardglas vid ett och samma tillfälle.
Kvalitativt: Nedsatt funktion hemma/på jobbet pga alkoholbruk,
Samma kriterier gäller för beroende/missbruk oberoende av brukad substans.
Missbruk: 1/flera av kriterierna ska vara uppfyllt, upprepat eller varaktigt under samma 12-månperiod.
 I. Upprepad droganvändning som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina
skyldigheter i skola, arbete eller hem.
 II. Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada.
 III. Upprepade kontakter med rättvisan.
 IV. Fortsatt användning trots pågående eller återkommande problem.
Beroende: 3/flera kriterier ska vara uppfyllda under samma 12-månperiod.
 I. Tolerans, dvs behov av större dos för samma effekt, eller påtagligt minskad effekt vid
tillförsel av samma dos.
 II. Abstinens, utsättningssymtom vid minskad eller avbruten tillförsel.
 III. ”Kontrollförlust” intag av större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
 IV. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska/kontrollera intag.
 V. ”Drug-seeking behavior” betydande del av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera och
hämta sig från användningen av drogen.
 VI. Viktiga sociala aktiviteter ges upp.
 VII. Fortsatt droganvändning trots vetskap att den har orsakat eller förvärrat fysiska eller
psykiska besvär av varaktigt eller återkommande besvär.
Följande fynd framkommer i somatiskt och psykiskt status:
 AT: Trött, lätt tremorös, perifert kompenserad, anikterisk.
 BT: 145/90. Cor: RR, 90 slag/min.
 Buk: Mjuk och oöm, leverkant kan ej palperas, ej dunköm hö arkus.
 Neurolog: Ua.
 Psykiskt: Välvårdad, orienterad. Ger adekvat kontakt, men är orolig och lätt ångestfylld.
Sänkt grundstämning. Psykomotorik ua. Inga dödsönskningar, inga självmordstankar.

4. Vilka tecken skall du titta efter när du bedömer abstinens?
Takykardi, hypertension, tremor, svettningar, rödbrusighet, illamående, HV, ångest, psykomotorisk
oro. Taktila hörsel/synhallucinationer, desorientering, ep-kramper. Ta om pulsen.
Pat börjar berätta mer om hur hon mått sista tiden och det framkommer att hon är bekymrad
över sin alkoholkonsumtion. Hon är hjälpsökande och vill förändra sin konsumtion, då hon tror
att den bidragit till att hon mår som hon gör. När ni diskuterar tecken på alkoholberoende så
känner hon tydligt igen sig i åtminstone 4 av kriterierna.
5. Diskutera vårdnivå akut och fortsättningsvis samt behov av farmakologisk avgiftning.
Öppenvård (både nu och hädanefter). Pat (såsom Karin) som inte uppfyller kriterierna för akut
slutenvårdsbeh hänvisas till sin lokala mottagning inom Beroendecentrum som ska kunna erbjuda
kontakt <2 arbetsdagar. Utskrivande SSK kan boka tid. Receptförskrivning, medicinutdelning och
sjukintyg hanteras ej på akutmottagningen. Primärvården kan erbjuda provtagning med feedback och
rådgivning. 3-4 samtal (15 min) med motivationsinriktning. Självhjälp/biblioterapi.
Propavan/Teralen mot sömnbesvär, Lergigan mot ångest/oro (antihistamin). I 2:ahand: Nitrazepam
och Oxascand i begränsat schema.
 Missbruk: Info, egen reflektion, uppföljning.
 Beroende: Minnesotamodellen (1 års uppföljning med samtal, labprov, AA-kontakt), kontrakt
med arbetsgivaren, kognitiv terapi, 12-stegsprogrammet, motivationshöjande terapi, disulfiram
(leverstatus), akamprosat (S-krea), naltrexon. Uppföljning.
6. I vilka fall bör en pat remitteras för inneliggande avgiftning?
 Pågående delirium tremens eller abstinenshallucinos.
 Riskabstinens (risk för DT och ep-kramper).
 Risktillnyktring (risk för DT och ep-kramper, LOB med otillräcklig info).
 Alkoholberusning med slutenvårdskrävande psykiatriska symtom (misstänkt berusningsutlöst
suicidalitet, hallucinos eller psykos).
 Akut alkoholintox (med stabila vitalparametrar som ej bedöms vara i behov av somatisk
akutvård).
 Wernicke-Korsakoffs syndrom (konfusion, diplopi).
 Beh-överbryggande inläggning (pat som remitteras inom Beroendecentrums öppenvård).
7. Du ordinerar provtagning på Karin. Vilka prover tar du? Motivera varför!
Leverprover såsom ALAT (mer specifikt än ASAT), gamma-GT och CDT för att få uppfattning om
alkoholkonsumtion samt ev leverskador (PK, albumin). Även tyroideaprover (TSH) för att kontrollera
ämnesomsättningen. Även blodstatus och ev folat/B12-prover för att se om något bristtillstånd
föreligger.
 ASAT/ALAT kan stiga efter kortvarigt rus, återgår till normalvärde på 7-14d.
 Gamma-GT fungerar bäst vid uppföljning av känd överkonsumtion, återgår till normalvärde
på 3-6v. Stiger även vid övervikt, virussjd, lever/gallvägssjd, diabetes, hjärtsvikt, förhöjda
blodfetter, infl tarmsjd, vissa cancrar, vissa lm.
 CDT är ett bra test för nyupptäckt överkonsumtion, återgår till normalvärde på 3-6v.
 T4 och TSH för att kontrollera ämnesomsättningen.



EtG/EtS uppvisar hög känslighet och specificitet vid alkoholintag under de senaste 2d.
B-PEth är helt specifik för alkoholintag.

7. Fundera även över hur man bör göra med sjukskrivning i Karins fall.
Vid beroende ska pat endast sjukskrivas vid samtidig beh. Det ska upprättas en gemensamt utformad
behplan och läkarintygen kan administreras i efterhand då pat följt överenskommelsen. Sjukskrivning
kan vara en del av beh förutsatt att den är kopplad till kontroll av pats alkoholfrihet, samt deltagande i
medicinska och beteendemässiga beh. Sjukskrivning utan aktiv beh är skadligt och försämrar förloppet.
Sjukskrivning bedöms på funktionsbasis. Funktionen sätts vanligen inte ned annat än i samband med
drickande, som kan ge sömnsvårigheter, ångest och nedstämdhet samt nedsatt kognitiv kapacitet.
Akuta abstinenssymtom efter en alkoholperiod kan sätta ned funktionen i upp till 1v. Vid
alkoholberoende med abstinenssymtom efter en alkoholperiod kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp

till 4v. Det är inte ovanligt att pat med långvarigt aktivt alkoholberoende är sjukskrivna för somatiska
diagnoser. Man kan tänka sig 25% sjukskrivning för att kunna ”landa i beh”.
8. Karin har 2 minderåriga barn – hur resonerar du runt det?
Alla yrkesgrupper har enl 14 kap 1§ Socialtjänstlagen skyldighet att rapportera (orosanmälan) till de
lokala socialkontoren om de misstänker att barn till missbrukare far illa. Av det som hittills
framkommit finns inget skäl att misstänka att Karins barn far illa. Avvakta tills vidare.
9. Skulle du göra en LVM-anmälan (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) på Karin?
Nej. LVM är en lag som reglerar möjligheten att under vissa förutsättningar vårda en vuxen
missbrukare mot dennes vilja. Tvångsvårdens syfte är att motivera missbrukaren att frivilligt
medverka i fortsatt beh och stöd för att komma ifrån sitt missbruk. För tvångsvård krävs att
missbrukaren är i behov av vård, att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg, att personen
ifråga utsätter sin psykiska och fysiska hälsa för allvarlig fara, att denne är på väg att förstöra sitt liv
och befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Det uttalade syftet med LVM
är att skapa förutsättning för vård i en alkoholfri miljö där motivationsarbete kan bedrivas med sikte på
fortsatt frivillig beh och lagen är endast tänkt att användas i akuta situationer och med stor restriktivitet.
Karin är således icke aktuell för LVM i nuläget.
Alkoholfall 2 (2014): Du arbetar på VC i Småstad och det är tisdag em. Din ambitiösa SSK
kommer in till dig och berättar att Pelle 38 år som är insulinbeh diabetiker sedan tonåren just
kom till mott och är svettig och lite rödbrusig. Akutprover: Blodsocker 19,3, Hb 115, LPK 3,9,
puls 100, BT 180/110. Du går direkt in till Pelle som berättar att han har ont i magen och kräkts
igår morse när han kom till jobbet första dagen efter en 3v semester på Kanarieöarna. Han
stannade därför hemma men mådde illa idag. Ömmar i epigastriet. Du tycker det luktar lite
alkohol om Pelle och alkometern visar 0,6 promille. Då berättar Pelle att han druckit lite igår,
dvs en bag-in-box och några öl. På sin semester hade han också druckit lite vin, lite mer än
vanligt, men inte mer än en bag-in-box per dag.
1a) Akut: Resonera kring diffdiagnostik och vårdnivå. Motivera ev åtgärder och beslut.
Alkoholabstinens. Inläggning, följ B-glukoskurva var 4:e h, Betabion/Tiamin, sätt ut långtidsverkande
insulin och in med snabbverkande insulin, uteslut MIDAS-HUSK (Wernicke-Korsakoff). Följ puls
och BT varannan h första dygnet. T Oxascand 25 mg 1-2 vb + ev Stesolid + Nitrazepam tn.
Placeboeffekten står för 40%.
1b) Akut: Provtagning/utred. Vilka övr akuta medicinska/kir diagnoser bör övervägas ssk då
misstanke om hög alkoholkonsumtion föreligger och hur kan du bekräfta dessa? Motivera.
Diff: Ketoacidos, pankreatit, varicer. Vid infektion kommer delirium tremens som ett brev på posten.
DT har 20% mortalitet, IVA-jour kontaktas för ev sövning. CRP, temp, B12, fosfat, amylas, blodstatus,
leverstatus (alb, PK), promillehalt.
Pelle skrivs ut från sjukhuset i gott skick. Remiss till dig på VC för fortsatt beh och uppföljning.
Pelle dyker upp på planerat åb. Han berättar att han fått en rejäl tankeställare och inser att han
har druckit för mkt de senaste åren men uppfattar sig absolut inte som ”någon alkis”.
2a) Hur bemöter du Pelle i detta läge?
Vara icke-dömande, fokusera på konkreta mål, skapa allians.
2b) Vilka olika behalternativ bör ingå?
Info, MI, lm, låt pat sätta konkreta mål.
2c) Vilken farmakologisk beh kan du erbjuda pat?
Akamprosat, naltrexon, ev antabus.
2d) Är det någon farmakologisk beh du bör undvika till denna pat? Motivera.
Benso pga etylmissbruk.
Alkoholfall 2 (2013): Pat anländer till akutintaget med ambulans efter att ha påträffats i
Vasaparken, kraftigt nedkyld och med ett blödande sår i bakhuvudet. Initialt inte kontaktbar,
ett akut blodprov visar en promillehalt på 4,3. Pat identifieras av personalen som Sixten.
Journalen bekräftar att han vårdats vid flera tidigare tillfällen för gravt och långvarigt

alkoholmissbruk. Vid det senaste tillfället för ca 4 mån sedan förekom även deliriösa inslag och
abstinenskramper. Pat är blek och tärd.
Beskriv hur du handlägger fallet akut med beaktande av nedanstående punkter:
1a) Vilka neurologiska och metabola tillstånd bör övervägas hos denna pat?
Wernicke-Korsakoffs syndrom pga tiaminbrist, abstinensbesvär med epileptiska kramper och delirium
tremens.
1b) Vad i din noggranna statusgenomgång lägger du särskild vikt vid?
WKS: Desorientering, minnessvikt, ataxi, ögonsymtom (nystagmus, pareser).
Abstinens: Takykardi, hypertension, tremor, svettningar, rödbrusighet, illamående, HV, ångest,
psykomotorisk oro, taktila hörsel/synhallucinationer, desorientering, ep-kramper.
1c) Initial farmakologisk beh?
Till alla pat: VitB1 400mg iv i 3d följt av VitB1 20 mg alt Neurobion 3ml im i 5dygn.
Abstinens: Oxascand 50mg/Stesolid 20mg, utvärdera efter 60-75 min, fortsätt tills kliniskt svar.
Bra vb-lm: Lergigan, Theralen, Nitrazepam tn.
Ep: Säkra omgivningen, syrgas, diazepam rektallösning 10mg tills kramperna bryts.
DT: KAD, Ringer, Stesolid iv, Haldol iv, sövning.
2a) Diskutera principerna för B-vitbeh och ev glukosbeh pga dåligt näringstillstånd.
Tillför aldrig glukos (näring) före tiaminersättningen! Tiamin ska ges till alla alkoholberoendepat.
Ämnet är atoxiskt och kan aldrig skada (förutom vid typ I-överkänslighetsreaktioner).
2b) Vad är Tiamin och hur skiljer det sig ifrån Neurobion?
Tiamin är vitamin B1, medan Neurobion innehåller vitamin B1, B6 och B12 och kan ej ges iv.
2c) Vilken är verkningsmekanismen?
Tiamin är ett coenzym för pyruvatdehydrogenaskomplexet. Ge aldrig glukos innan tiamin eftersom det
driver på laktatbildningen. Tiaminbrist ger ökad laktatbildning vilket leder till celldöd i CNS.
2d) Vilket tillstånd avser tiaminet förebygga? Vilka kliniska symtom kännetecknar tillståndet?
Wernicke-Korsakoffs syndrom. Wernicke kännetecknas av global konfusion, ataxi och ögonsymtom,
medan Korsakoff kännetecknas av progredierande demens och polyneuropati.
Resonera kring principerna vid abstinensbeh med inslag av ökad krampbenägenhet mha
nedanstående punkter:
3a) Vad menas med ”korstolerant medicinering”?
Korstolerans finns när två beroendeskapande medel är så pass lika att det ena kan dämpa bristen av det
andra. Tolerans betyder att kroppen anpassat sig vid medlet. Korstoleransen betyder alltså att när du är
beroende av det ena kan du delvis tillfredställa det beroendet med det andra medlet. Ex: Alkohol och
bensodiazepiner.
3b) När i abstinensförloppet bör sådan medicinering inledas?
Måttlig abstinens beh alltid med korstoleranta medel. Beh insätts också om kramprisk föreligger vid
<1 promille eller då pat utvecklat abstinenssymtom.
3c) Vad är ett ”Sobrilschema”?
Beh med T. Sobril 25 mg 1+1+2 eller 1+1+1+2 som inleds när pat uppvisar abstinenssymtom oavsett
promilletal. Symtomfri abstinens första dygnen eftersträvas (HF <100, ej svettig, tremorös eller
illamående samt med god sömn).
3d) Ska ett sådant tillämpas eller ska man använda individuell dosering?
Sobrilschemat räcker oftast vid riskabstinens. Man ska dock ha i åtanke att behkrävande
abstinenssymtom kan utv med alkohol kvar i blodet, varför beh måste individualiseras.
3e) Ge förslag på en lämplig ordination vid inläggning av en måttligt abstinent riskpat.
Inj Neurobion 3 ml x2 im i 4d. Initialt T. Stesolid 10-20mg för snabb symtomkupering och
krampprofylax. Dag 1: 2-5mg Stesolid varje timme tills sömn inträder. Dag 2-4: Stesolid i
nedtrappning beroende på första dygnets slutdos. 5-10mg Stesolid vb vid puls >100 i vila. Theralen
40mg/ml vb tn.
4a) Vad bör man tänka på vid akut abstinensbeh?
Korstolerans, ge vb diazepam (Stesolid) eller oxazepam (Sobril). Pats puls styr fortsatt beh, puls ska
hållas <100. Vb ytterligare lm, beh enl nedtrappningsschema under 1v. Förebygga WKS med Tiamin

eller Neurobion. Drp alimemazin (Theralen) tn. Om pat tidigare haft DT/kramper ges krampprofylax i
form av karbamazepin (Tegretol) i 1v.
4b) Hur styr du beh efter klinisk bild och vilka kompl bör du förebygga/undvika?
Styr efter puls (<100), vill undvika WKS, DT och kramper.
5) Ange några neurologiska kompl vid kronisk alkoholism. Motivera kort dina förslag.
 Wernicke-Korsakoffs syndrom
 Alkoholutlöst hepatisk encefalopati: Ses vid leversvikt.
 Alkoholdemens: Kortikal, subkortikal och cerebellär atrofi vanligt vid kronisk alkoholism.
 Alkoholpolyneuropati
 Akut alkoholmyopati: Pot livshotande, ses under långvarigt intensivt alkoholintag.
 Alkoholutlöst cerebellär degeneration: Ofta i komb med polyneuropati. Atrofi av vermis
cerebelli på DT-hjärna.
 Alkoholamblyopi: Vid kronisk alkoholism och dålig nutrition.
 Central pontin myelinolys: Utv hos alkoholister under loppet av några dagar.
Läkemedelsfall: Du sitter på en VC i X-köping. Det är fre em och dagens sista pat är 46-åriga
Pia som nyligen flyttat till ditt distrikt. Hon ber om ett recept på Sobril. Hon har varit utan
tabletter någon dag och mår inte bra. Berättar att hon redan under tonåren tog enstaka Sobril,
som hennes mamma gav henne pga att hon besvärades av blyghet. När Pia var 34 år fick hon
Sobril utskrivet av läkare i samband med att hon beh för en lungsjd och hade sömnsvårigheter.
Hon tog Sobrilen sporadiskt. När Pia för 8 år sedan skilde sig började hon ta dem regelbundet.
Hon hade också märkt att de hjälpte mot de panikångestattacker hon ibland drabbades av. Hon
har under de senaste åren ökat dosen. Uppger att hon brukar få 10 mg tabletter, och att hon
brukar ta 10-12 st, när hon arbetar men färre på helger, 8-10/dag. Hon har ibland ryggvärk som
hon brukar kupera med 2-4 st Citodon, 1-2x/v.
1. Diskutera och ge förslag på bedömning och handläggning.
Anamnes: Beroendeanamnes, alkohol, lm-substitut, övriga droger, övriga lm (inkl Treo pga koffeinet),
Sobrilanv, reaktion utan Sobril (abstinens? delirium/ep?), förskrivning, indikation, varifrån kommer
lm, konsumtion/intagningsmönster, motivation att sluta, socialt, arbete, psykiatrisk anamnes, ångest,
suicidrisk, minderåriga barn (orosanmälan), körkort, vapenlicens.
Bed: Intag av >50 mg diazepamekvivalenter dagligen utan avbrott i minst 4v anses utgöra risk för epkramper och delirium. Blandmissbrukare använder i allmänhet benso intermittent vilket ger låg risk
för abstinensreaktioner. Man kan därför avvakta beh tills symtom uppträder.
Handläggning: Använd den benson pat står på. Dela ut lm över helgen. Fördela lm-intaget jämt över
dygnet. Lägg ej dagsdosen för lågt, börja gärna med 8T/dag. Påbörja nedtrappning dag 3 med 1-3 T/v
beroende på hur höga doser pat står på. Tätare nedtrappning vid högre doser. Vb Atarax eller Theralen
vid oro och Theralen, Lergigan eller Nozinan vid sömnsvårigheter. Höj aldrig en bensodiazepindos
som slutat fungera pga tolerans!
2. Ska pat vara sjukskriven?
Arbetsförmågan bedöms individuellt utifrån symtom och uppkomna skador. Skadligt bruk av
analgetika och sedativa medför inte nödvändigtvis nedsatt arbetsförmåga men den kognitiva förmågan
kan mkt väl vara nedsatt och det kan vara en säkerhetsrisk i vissa arbeten. I nuläget låter det dock som
att det inte föreligger någon indikation för sjukskrivning. Dock risk att förlora jobb i nuläget, därför
möjligt med 1-2v heltidssjukskrivning följt av några v deltidssjukskrivning.
3. Vilka kliniska symtom finns vid bensodiazepinabstinens?
Upplevelser av perspektivförskjutning och synförvrängning, hänsyftning, irritabilitet, svettning, tremor,
takykardi, illamående, muskelspänning/ryckning/smärta, ackommodationsrubbning, ”gungkänsla”,
nedsatt koginition (minne, koncentration), ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, nedsatt aptit. Vid
svårare abstinens: Försämrat AT, fluktuerande orientering, ep-kramper, DT, desorientering, hallucinos.
Upp till 1v finns risk för abstinenssymtom.
Protraherad abstinens: Kan sitta i ca 7-9 månader efter avslut. Apati, depression (SSRI hjälper ej),
sömnbrist, labilitet.

Efter ytterligare 1 mån framkommer det att hon tar betydligt större mängder Citodon än vad
hon från början uppgivit. Har nu ökat dosen från max 8/dag till 12-14 tabletter. Hon hade inte
tänkt berätta detta men har nu slut på Citodontabletter sedan några dagar. Hon besväras av
influensaliknande symtom, svettningar och har mycket ”myrkrypningar” i benen.
4. Vad föreslår du nu? Resonera kring bed och handläggning utifrån aktuell situation.
Pat verkar ha lindrig abstinens, ingen inläggningsindikation.
 Lindrig abstinens: Catapresan 75 mikrogram ½-1x4 till max 3v efter utsättning (BT-sänkande,
men även allroundeffekt på alla abstinenssymtom; CAVE systBT <90). Brufen (mot värk).
Lergigan (mot ångest, icke-sederande antihistamin), Atarax (lugnande). Propavan
(sömnmedicin). Primperan (mot illamående). Loperamid (mot diarré). Alvedon, Imodium,
Voltarengel, allmän ompyssling.
 Måttlig-svår abstinens: Subutexnedtrappning 5 dagar.
I vilken ordning trappas lm ut?
Först trappas opiaterna ut (Citodon) därefter bensodiazepinerna (Sobril). Benso har allvarligare biv.
Opiater går snabbare att trappa ut och ger lindrigare abstinens. Opiater går att sluta tvärt, finns inga
medicinska risker. CAVE! Tradolan som kan ge ep och serotonergt syndrom. Mycket vanligare med
opiatåterfall än bensoåterfall, eftersom opiater ger tablettsug ssk vid låga doser. Benso kan stabilisera
opiatabstinensen. Nuvarande lm går att byta till T. Kodein 25 mg (nedtrappning 2T/v), dock är
brustabletter ofta en favorit och därför svårutbytbara. Jämn fördelning över dagen, ca 5 dostillfällen
(var 4:e h). Knappt några symtom vid fin uttrappning. Försök låta morgon- och kvällsdoserna vara
högst och trappa ut dessa sist.
Opiatnedtrappningsschema (2T/v)
Vecka
Dag
8:00
12:00
16:00
20:00
23:00
Totalt
2T
1T
1T
1T
2T
1
måndag
7T
1T
1T
1T
1T
2T
1
torsdag
6T
1T
1T
1T
1T
1T
2
måndag
5T
1T
0T
1T
1T
1T
2
torsdag
4T
Sluta sedan tvärt vid 2-4T/dag för att undvika tablettsugsstimulering.

Benso trappas ned 1x/v, först med ca 10% av maxdosen (10mg/v), därefter lugnare takt vid 50mg
(5mg/v).
Vecka
1
2
3
4

Bensodiazepinnedtrappningsschema (1T/v)
8:00
13:00
18:00
23:00
Totalt
3T
2T
2T
3T
100 mg
3T
2T
2T
2T
90 mg
2T
2T
2T
2T
80 mg
2T
2T
1T
2T
70 mg
Fortsätt därefter 60-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5-0 mg.

5. Vilka kliniska symtom finns vid opiat/kodeinabstinens?
Influensaliknande symtom (muskelvärk, svettningar, feber, rinnande näsa, gåshud), diarré, illamående,
dysfori, ”myrkrypningar”. Även smärta lokaliserat där man redan har smärta, därför svårt avgöra
orsaken till smärtan. Orolighet, irritabilitet, humörsvängningar, sömnbesvär.
Narkotikafall 1: Du är primärjour vid psyk/beroendeklinik. En 44-årig man inkommer med
frivillig polistransport. Hade ringt 112 x flera och sagt att han hade en död kropp i lgh. Döden är
ett genomgående tema när pat talar. Det framkommer att han tror sig vara utsatt för en liga där
även läkaren ingår. Har beslutat sig för att ta sitt liv. Pekar mot halsen och säger att han
funderar på att skära halsen av sig alt skjuta sig i tinningen. Blir lätt verbalt aggressiv när han
blir motsagd. Uppger att det är bättre för alla om han dör. Har ordnat med testamente och alla
papper. Bor tsm med sin far, som är invandrat från Grekland i början av 60-talet. Har en dotter
som bor med sin mor. Pat arbetar som trappstädare.
Missbruk: Av sidouppgifter framkommer att pat ej missbrukar alkohol. Säger att han tar
amfetamin när det bjuds, men brukar ej köpa själv. Uppger att han lider av magbesvär. Blåser
0 promille. Oklart om han medicinerar för något.
Somatiskt: Mkt svettig. Magerlagd. Puls 116. BT 170/110.
Psykiskt: Orienteringsgrad svårbed. Dålig kontakt. Helt vaken. Ångestladdad. Ser plågad ut.
Vanföreställningar kring dödshot. Bejakar s-planer, hallucinerar. Tittar åt sidorna.
44-årig man, debutant, inkommer psykotisk med vanföreställningar om att han måste ta sitt liv.
1) Vilken/vilka droger kan vara inblandade?

Centralstimulantia (amfetamin, ecstasy) och hallucinogener (LSD, PCP), men även cannabis.
2) Lämplig medicinsk beh resp omvårdnad?
Centralstimulantiaintox är LPT-ind. Lugn omvårdnadsmiljö. Vätska. Allmän omvårdnad.
Antipsykotika (Zyprexa 10 mg). Benso (locka gärna med att erbjuda liten dos benso först). Försiktigt
med iv pga andningsdepressionsrisk. Allt för att få pat i sömn. Naltrexon. Återfallsprevention (KBT),
contingency management (CM), CRA.
3) Vilken symtomutv kan man tänka sig vid amfetaminintox/psykos, med/utan beh?
Med tidigt insatt symtomatisk beh är prognosen god, pat kommer somna. Förvirring, aggressivitet,
ångest, psykomotorisk oro, vanföreställningar av förföljelsekaraktär utan beh. Kraftigt
sympatikuspåslag med hypertoni, takykardi, svettning, rigiditet, hypertermi ( rabdomyolys +
arytmier). Njursvikt, leversvikt.
4) Vilka allvarliga internmedicinska kompl behöver vi överväga?
Cerebrala blödningar, serotonergt syndrom, malign hypertermi, hjärtinfarkt, kardiovaskulär kollaps
(akut vegetativt excitationssyndrom). Generellt bör hepatit B och C samt HIV övervägas hos
narkomaner.
5) Lämplig vårdform (HSL, LPT, LVM)? Är kriterierna för tvångsvård uppfyllda? Motivera.
LPT. Allvarliga psykisk störning finns (psykotisk med vanföreställningar och hallucinationer, suicidal),
behov av psykiatrisk dygnetruntvård finns (intoxikerad, kan skada andra eller sig själv), motsätter sig
förmodligen vård (annars är resonemanget att pat ej kan ta ställning i nuvarande tillstånd).
6) Vilka symtom ger akut amfetaminintox/abstinens?
Vid intox se fråga 3+4, ssk vanföreställningar med förföljelsekaraktär, aggressivitet, konfusion. Vid
abstinens: Trötthet, utmattning, dysfori, nedstämdhet, ångest, sömnstörningar, ökad aptit.
Narkotikafall 2: Du är primärjour på psykakuten och blir kallad till medicinakuten där det
finns en opiatintox. När du anländer till akuten får du rapport om att pat påträffats på stan
medvetslös. Vid ankomsten till akuten erhåller pat Naloxon såväl iv som sc. Han blev då
kontaktbar men lätt irritabel.
1) Klassiska tecken på heroinöverdos?
Mios, medvetandepåverkan (sedation, medvetslöshet), andningsdepression, stickmärken.
2) Pat erhöll Naloxon såväl iv som sc, av vilken anledning?
Naloxon har kortare halveringstid än heroin, för att täcka upp att antidoten ska verka samtidigt som
heroinet bör det ges både iv (effekt efter 30-60 sek, duration 45-60 min) och sc (långsammare effekt,
längre duration  depåeffekt, ger lindrigare reintox).
När du kommer till medicinakuten finner du pat, Olle, väckbar men somnolent och med
sluddrigt tal. Han svarar ej på vad han tagit för någonting. Det framkommer dock att han
nyligen muckat från fängelse och omedelbart återfallit i missbruk.
3) Diffdiagnos/Åtgärd?
Diff: Blandintox med t.ex. benso, annan intox (alkohol, desomorfin), stroke.
Åtgärd: Anamnes inkl missbruksanamnes, U-intoxikationsprover, psykstatus, somatiskt status, lab
(ASAT, ALAT, gamma-GT, HIV, hepatit). Upprepa Naloxondosen. Lanexat/flumanezil som
bensoantidot.
4) Hur kommer det sig att pat vid detta tillfälle inte tålde sin vanliga dos?
En klinisk signifikant toleransförlust kan uppträda redan efter 3d utan opiater.
Efter din åtgärd kvicknar Olle till fullständigt. Han vill nu lämna akuten omedelbart, men
accepterar att han måste prata med dig innan han går.
5) Varför vill du lägga in pat? Nämn 2 slutenvårdsindikationer.
 Överdos med opiater/heroin (stark reintoxrisk, suicidförsök?), vilket är fallet hos denna pat.
 Pat omhändertagna för vård enl LVM.
 Gravida narkomaner.
 Pat med slutenvårdskrävande psykiatriska symtom och samtidig narkotikapåverkan/abstinens.
 Beh-överbryggande inläggning.
Olle accepterar att ligga kvar över natten. Nästa dag skrivs han ut och får med sig en lapp med
kontaktuppgifter till sin lokala Beroendemott. 1 år senare träffar du Olle igen. Han ligger nu
inlagd på narkomanvårdsavd för en planerad avgiftning och påbörjande av lm-assisterad rehab
för opiatberoende (LARO). Senaste heroininj tog han för ca 12h sedan, och han kallar på dig

eftersom han känner sig abstinent. Han är mkt orolig och ångestfylld, då han har hört att
abstinens kan vara livshotande.
6a) Kliniska tecken och symtom vid en opiatabstinens?
Piloerektion, mydriasis, bukkramper, gäspningar, ”snorighet”, svettningar, diarré, rinnande ögon,
muskelryckningar, tremor, frysningar, kräkningar. Värst 3-4:e dygnet.
6b) När börjar opiatabstinensen, och hur behandlar man den?
Inträder <1-2d (ofta 5-8h) med maximum <3-4d efter avbrutet heroinintag.
 T Catapresan 75 mikrog (endast om pats BT >90/60)
 T Lergigan 25 mg x1-2 (mot ångest och oro)
 T Brufen 400 mg x1 (mot smärta)
 T Dimor 2 mg x2 (mot akuta diarréer)
 (T Suboxone 2 mg/0,5 mg, 12-16 mg i nedtrappning (mot opiatabstinens))
6c) Vad säger du till Olle angående hans oro för en livshotande opiatabstinens?
Opiatabstinenser är inte livshotande. Försök att inte oroa dig så mkt.
7a) Vilka preparat finns vid LARO?
Buprenorfin eller metadon.
7b) Verkningsmekanism?
Buprenorfin (Subutex) är en partiell µ-opioidagonist med lindrigare biv och mindre intoxrisk.
Metadon är en full µ-opioidagonist.
7c) Vårdnivå vid LARO?
Frivillig öppenvård.
7d) Vem kan få LARO-behandlingen?
Minst 20 år, 1 års dokumenterat opiat/heroinmissbruk, ingen spärrtid får föreligga. Viktigt med ordnat
boende, mat och fickpengar, Soc spelar in.
8a) Vad är prognosen för aktiva heroinister med respektive utan LARO?
90% blir heroinfria med LARO. Utan LARO är prognosen dålig med 20-60x överdödlighet pga
överdos, våldsam död, livshotande inf.
8b) Diskutera även somatiska kompl till aktivt iv-missbruk (förutom risk för överdos).
Beroendeutv, viktminskning, förstoppning, hepB/C/HIV, levercirros/cancer.
----------------------------------------------37. BAS-instuderingsfrågor-----------------------------------------A: Hög och långvarig alkoholkonsumtion innebär flera risker, både på kort och lång sikt.
1) Två transmittorsystem i hjärnan kan förklara en stor del av de reaktioner som uppstår under
alkoholberusning och abstinens; enkelt uttryckt, en gaspedal och en broms. Vilka är dessa
system och vilka reaktioner kan kopplas till respektive system? Tänk ”enkelt” och kortfattat. (se
filmade avsnittet om Hjärnans belöningssystem).
 + GABA: Bromseffekt: Kontrollerad vakenhet, mot akt, ångest.
 – Glutamat: Gaspedal: Minne, inhibitorisk kontroll, beslut.
*2) Vilka är de allvarliga komplikationer som kan tillstöta under en tillnyktring/abstinensfas?
Delirium tremens och abstinensepileptiska kramper.
*3) Vilka anamnestiska uppgifter och symtom talar för ökad risk för sådana komplikationer?
Takykardi (>120/min), abstinenssymtom trots >1‰ i utandningsluft, inf, tidigare DT, tidigare
abstinensep-kramper, aktuell abstinenshallucinos, uttalade ospecifika abstinenssymtom (svettning,
rödbrusighet, puls >100, handtremor, sömnsvårigheter, illamående och kräkningar, övergående hallucinationer
eller illusioner, psykomotorisk agitation, ångest), aktuella abstinensep-krampanfall (senaste 48h), dagligt

intag av minst 250g alkohol/d i minst 3v utan nyktra dagar, misstänkt/säkerställd organisk hjärnskada,
aktuellt somatiskt sjdtillstånd som påverkar AT (diabetes), dåligt nutritionstillstånd/AT.
4) Ange minst 5 inläggningsindikationer för alkoholpat.
 Pågående delirium tremens eller abstinenshallucinos.
 Riskabstinens (risk för DT och ep-kramper).
 Risktillnyktring (risk för DT och ep-kramper, LOB med otillräcklig info).






Alkoholberusning med slutenvårdskrävande psykiatriska symtom (misstänkt berusningsutlöst
suicidalitet, hallucinos eller psykos).
Akut alkoholintox (med stabila vitalparametrar som ej bedöms vara i behov av somatisk
akutvård).
Wernicke-Korsakoffs syndrom (konfusion, diplopi).
Beh-överbryggande inläggning (pat som remitteras inom Beroendecentrums öppenvård).

*5) Vilken beh ska ges akut till alla pat med anamnes på >1v alkoholkonsumtion, och varför?
Intramuskulär injektion Neurobion 3 ml (alt Betabion 2 ml). Pat med långvarigt aktuellt
alkoholmissbruk har i allmänhet varierande grad av malabsorption och malnutrition. Brist på vitB1
(tiamin) kan leda till grava hjärnskador om pat får kolhydrater innan tillförsel av tiamin säkrats.
Prevention mot Wernicke.
6) Ge förslag på beh och övervakning. Ange preparat och doser. Motivera val av preparat. Ange
även vilka parametrar som skall kontrolleras och hur ofta.
a) Under tillnyktring
Uteslut annan orsak än alkoholberusning. Iakttagande av ansiktsfärg och andning, puls- och BTkontroll minst 2x/h.
 T Oxascand 25 mg x1-6 (vid aktuella abstinenstecken)
 T Nitrazepam 5 mg x1-2 (tn mot dålig sömn vid abstinenstecken)
 T Stesolid 10 mg x1-4 (vid svåra aktuella abstinenstecken)
 Diazepam rektallösning 10 mg x1-2 pr (vid ep-kramper)
 Stesolid injektionsvätska 5 mg/ml x1-4 ml iv (vid svårt abstinenstillstånd och DT)
 Haldol oral lösning 2 mg/ml x1-2 ml (vid abstinenshallucinationer)
 Haldol injektionsvätska 5 mg/ml x1 ml iv (vid DT för potentiera bensoeffekten)
 T Lergigan 25 mg x1-2 (vid ångest och oro)
 Inj Phenergan 25 mg/ml x1-2 ml im/iv (vid ångest och oro; sövning vid DT)
 Tuggtablett Magnesium Recip 120 mg 1x3 eller Magnesium oral lösning 12 mg/ml 10 ml x3
(vid Wernicke-Korsakoff)
Om diabetes: Kontroll B-glukos (6x/d), sätt ut tablettbeh, sätt ut/minska långverkande basinsulin.
b) Under abstinensfasen
 ALLA >2d anamnes på alkoholöverkonsumtion får 100 mg Tiamin im (Neurobion 3 ml eller
Betabion 2 ml) i minst 3d som Wernickeprevention.
 Blodstatus, leverstatus, elstatus, CRP, B-glukos.
 10-30 mg diazepam (10-30 mg Stesolid eller 35-100 mg Oxascand). 1:ahandsval är dock
oxazepam i monoterapi (avsaknad av kickeffekt, inga aktiva metaboliter, dock långsammare).
Receptoradekvat medicinering, korstolerant beh, alkohol verkar på samma receptor 
abstinens kompenseras snabbast med benso. Ev Nitrazepamkan tn.
 Haldolekvivalent 5-10 mg parenteralt som ev tilläggsbeh vid förvirring, delirium,
hallucinationer. OBS! Zyprexa ökar risken för delirium.
 Om DT: Beh iv, ljust rum, KAD, Ringer-Acetat, beredning för sövning. Kontroll av puls och
saturation.
o Ativan injektionsvätska 4 mg/ml x1-2 ml iv (vid svårt abstinenstillstånd och DT)
Beh bör anpassas individuellt och ske med sådan aggressivitet att abstinensutv bromsas och pats
tillstånd stabiliseras. Nedtrappningsschema.
7) Hur handlägger du de pat som ej behöver läggas in? (Lokala variationer förekommer)
Pat som inte uppfyller kriterierna för akut slutenvårdsbeh hänvisas till sin lokala mottagning inom
Beroendecentrum som ska kunna erbjuda kontakt <2 arbetsdagar. Utskrivande SSK kan boka tid.
Receptförskrivning, medicinutdelning och sjukintyg hanteras ej på akutmottagningen.
B: Narkotikaberoende utgör sällan akut inläggningsindikation, undantag finns.
*1) Vilka akuta, behkrävande tillstånd kan förekomma i samband med påverkan av
centralstimulantia? Föreslå handläggning och ev lmbeh.

Centralstimulantiaintox: Mål få pat i sömn (kan ske utan lm). Minska pats excitation. Lågmält och
stillsamt bemötande. Rikligt med vätska samt lugn och ro. Monitorera vitalparametrar.
 Andningsdepression: Naloxon inj-vätska 0,4 mg/ml sc/iv. Startdos 0,4-2 mg, kan upprepas vb.
 Psykos: T/inj Zyprexa 10 mg x1-2, Haldol oral lösning 2 mg/ml x1-2. Inj Phenergan 25 ml/mg
x2-4 ml, T Stesolid 10 mg x1-2.
 Sömnproblem: Sömnhygieniska åtgärder (undvika koffein, göra sig i ordning för natten, etc).
T Lergigan 25 mg x1-2, T Propavan 25 mg x1-2, T Nozinan 25 mg x1-2, T Atarax 25 mg x1-2,
Theralen oral lösning 40 mg/ml x0,5-2 ml, Inj Phenergan 25 mg/ml x2-4 ml.
2) I vilka situationer skall en heroinberoende patient läggas in?
 Överdos med opiater/heroin.
 Pat omhändertagna för vård enl LVM.
 Gravida narkomaner.
 Pat med slutenvårdskrävande psykiatriska symtom och samtidig narkotikapåverkan/abstinens.
 Beh-överbryggande inläggning.
3) Ange symtom på opiatabstinens och föreslå behandling i det akuta skedet.
Symtom: Piloerektion, mydriasis, bukkramper, gäspningar, ”snorighet”, svettningar, diarré, rinnande
ögon, muskelryckningar, tremor, frysningar, kräkningar. Inträder <1-2d med maximum <3-4d efter
avbrutet heroinintag.
Beh:
 T Catapresan 75 mikrog (endast om pats BT >90/60)
 T Lergigan 25 mg x1-2 (mot ångest och oro)
 T Brufen 400 mg x1 (mot smärta)
 T Dimor 2 mg x2 (mot akuta diarréer)
 (T Suboxone 2 mg/0,5 mg, 12-16 mg i nedtrappning (mot opiatabstinens))
Undvik förebyggande beh. Trygg och hållande omvårdnad med rikligt vätskeintag är väsentligt.
C: Läkemedelsberoende.
1) Bensodiazepinberoende pat söker ibland akut när medicinerna tagit slut, de är då ofta rädda
för att få delirium eller epileptiska kramper. Vad ger du för besked till pat angående riskerna?
Intag av >50 mg diazepamekvivalenter dagligen utan avbrott i minst 4v anses utgöra risk för epkramper och delirium. Blandmissbrukare använder i allmänhet benso intermittent vilket ger låg risk
för abstinensreaktioner. Man kan därför avvakta beh tills symtom uppträder. Hänvisa till ordinarie
förskrivande läkare alt öppenvård. Erbjud remiss till lokal beroendemottagning eller TUB-mottagning.
Receptförskrivning eller medicinutdelning sker ej på akutmottagning.
2) Beskriv några vanliga symtom vid bensodiazepinabstinens, föreslå beh.
Symtom: Upplevelser av perspektivförskjutning och synförvrängning, hänsyftning, irritabilitet,
svettning, tremor, takykardi, illamående, smärtor i muskulatur. Vid svårare abstinens: Försämrat AT,
fluktuerande orientering, ep-kramper, desorientering, hallucinos.
Beh: Använd den benson pat står på. Fördela lm-intaget jämt över dygnet. Påbörja nedtrappning dag 3
med 1-3 T/v beroende på hur höga doser pat står på. Tätare nedtrappning vid högre doser. Vb Atarax
eller Theralen vid oro och Theralen, Lergigan eller Nozinan vid sömnsvårigheter.
D: Tvingande lagar på beroendeakuten.
1) Redogör kort för skillnaderna mellan LPT och LVM.
LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård): Måste uppfylla följande kriterier: (1) Allvarlig psykisk
störning. (2) Pat kräver dygnetruntvård. (3) Pat har ej gett samtycke till detta. Vårdintyg skriv av
legitimerad läkare.
LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall): Missbrukare i behov av vård. Vård kan ej ges på
frivillig väg. Utsätter sin psykiska och fysiska hälsa för allvarlig fara. På väg att förstöra sitt liv eller
befaras komma att allvarligt skada sig själv eller annan. Socialnämnd utreder. Förvaltningsrätt fattar

beslut. Vemsomhelst kan göra en anmälan till socialtjänsten när en person misstänks vara i behov av
tvångsvård pga missbruk!
2) Har vi rätt att kvarhålla en pat som är intagen enl LVM, och vårdas hos oss enl HSL?
Ja, LVM-inskriven pat som anlänt/inlagts på sjukhus och som vill avvika SKA kvarhållas på enheten i
avvaktan på transport till LVM-hemmet.
----------------------------------------------------38. Tentafrågor--------------------------------------------------[Affektiv] Fall 1: Du kallas som konsult till medicinakuten för att göra en suicidbedömning av
en kvinna som intoxikerat sig med tabletter. När du kommer dit finner du följande:
En avmagrad 87-årig kvinna vid namn Greta, iklädd sjukhusskjorta. Hon svarar fåordigt på
dina frågor och tittar mest ut i luften. Hon ger knapphändig ögonkontakt och händerna ligger
stilla i hennes knä. Flera gånger under samtalet suckar hon djupt. Du får fram att Greta för 2
år sedan förlorade sin man. Hon har tidigare varit helt frisk förutom en gång för länge sedan
då hon varit nedstämd i samband med ett missfall. Sökte dock aldrig hjälp. Hon har en son
och tre barnbarn. Hon förklarar för dig att hon inte längre tycker livet är värt att leva. Sedan
maken gick bort har hon varit så ensam. Tidigare kunde hon finna nöje i att se på Bingolotto
och träffa barnbarnen men det är inget hon gör nu. Hon säger att barnbarnen och hennes son
skulle klara sig bättre utan henne eftersom de då skulle slippa komma och hälsa på. Det
framkommer också att hon vaknar vid 4-tiden på morgonen med en stor klump i bröstet. Om
hon orkar gör hon sitt morgonkaffe men de senaste dagarna har hon inte stigit upp ur sängen
alls. I dag på morgonen kändes det mer hopplöst än vanligt och Greta tog 6 sömntabletter på
en gång. I vanliga fall tar hon en kvarts tablett Imovane för att kunna sova. Dessa tabletter har
hon fått förskrivet av sin husläkare. När hemtjänsten kom på förmiddagen och hade svårt att
få liv i henne ringde de efter en ambulans. När du föreslår att hon kanske skulle ligga kvar på
en psykiatrisk avdelning över natten, suckar hon tungt och säger ”det är ingen idé”.
1. Vilken preliminär diagnos föreslår du i detta fall? (2 poäng)
Egentlig depression med melankoli.
2. Vilka data ur den ovan beskrivna berättelsen bygger du ditt förslag på? (6 poäng)
Hämmad motorik, nedstämdhet, nedsatt mimik. Dålig ögonkontakt. Tidigt uppvaknande, passivitet,
brist på intresse för sådant som tidigare givit glädje, klumpen i bröstet är troligen ångest, suckar,
tidigare genomgången depression, självmordshandling.
3. Av texten framgår att Greta tagit 6 sömntabletter. Vilka ytterliga frågor bör du ställa och
vilka andra faktorer är viktiga att beakta för att kunna bedöma denna handlings betydelse i
sammanhanget? (4 poäng)
Självmordsstegen, suicidal intention: Hur allvarligt menad var handlingen? Hur stor var risken att dö
av handlingen? Hur stor var risken för upptäckt? Hade hon planerat detta?
4. Hur handlägger du detta fall? (6 poäng)
Inläggning. Om hon vägrar att läggas in måste LPT-vård initieras. Pat bör beh med ECT alt SSRI
beroende på hur det hela utvecklar sig de närmaste dagarna. Ångestdämpande medel och säkerställa att
hon äter och sover. Gärna någon form av skattningsskala. Bedömning av behovet av extravak (X-vak).
5. Ange 5 tunga riskfaktorer för självmord i allmänhet? (5 poäng)
Tidigare självmordsförsök, depression, schizofreni, manligt kön, änka/frånskild, fysisk sjd, missbruk,
borderlinepersonlighetsstörning, kränkning t ex polisutredning, avsked från arbetet, förlust eller hot
om förlust av olika slag t ex körkort, vapenlicens eller vårdnad av barn.
[Affektiv] Fall 1: Du är underläkare på en psykiatrisk vårdavd där en man vid namn Axel
vårdas. Han inkom med polis någon vecka tidigare. Hustrun hade funnit honom i hemmet med
tjänstevapnet i handen i färd med att ta sig av daga. Polis tillkallades och de lyckades få honom
att följa med till sjukhus. Vid samtal med pat och hustrun får man fram följande anamnes:
Axel är 56 år och har nått en hög befattning i armén. Han är gift sedan 25 år; hustrun arbetar
som TV-producent. Paret har två vuxna barn, som är utflugna. Axel har gjort en hygglig
karriär yrkesmässigt men på det mellanmänskliga planet har det funnits svårigheter. Det som
utlöst hans självmordshandling var att han för 1 månad sedan läste ett brev adresserat till
hustrun och då insåg att hon sedan länge haft en kärleksrelation med en annan man. Axel

berättar att han aldrig kunnat tänka sig att hustrun skulle bedra honom och han känner sig nu
fullkomligt tillintetgjord och arg. Han kan inte förstå hur hustrun, som han uppfattat som sin
självklara livskamrat kunnat bedra honom, dessutom med en man som "den där, som ingenting
är". Pat berättar att visserligen har makarna grälat ibland men "så farligt har det inte varit".
Han har aldrig snuddat vid tanken att hustrun skulle lämna honom. Hustrun berättar att
maken alltid varit en "besserwisser", som aldrig kunnat sätta sig in i vare sig hennes eller
barnens problem utan ofta varit kall och raljant när problem förts på tal. Yngste sonen har
många gånger inför sin mor beklagat sig över att pappa insinuerat att han "är dum och
obegåvad". Hustrun berättar vidare att hon känner sig ensam i hans sällskap, hon känner sig
inte sedd och ofta nedvärderad. Hon menar att hon flera gånger försökt tala med sin man om
detta men aldrig "nått fram", samtidigt som hon vet att han inför andra skryter med att vara
gift med en av den bästa TV-producenten i det här landet. Hon träffade för ett år sedan en man,
som hon nu är beredd att lämna maken för.
På arbetet har Axel lyckats bra, han uppfattas som begåvad men sval och oberäknelig,
arbetskamrater känner sig ibland obekväma tillsammans med honom samtidigt som han
stundom kan vara charmerande. Han har aldrig sökt psykiatrisk hjälp men berättar att han vid
några tillfällen i livet känt sig deprimerad. Dessa perioder har sammanfallit med situationer då
han har känt sig förbigången eller kritiserad.
På avd har Axel mest hållit sig för sig själv och har ätit dåligt under hela vårdtiden. Han säger
att självmordstankarna i någon mån sjunkit undan och vill nu åka hem. Han kan inte tänka sig
att träffa sina barn. Hustrun vill han inte heller tala med, tycker inte att det finns något mer att
tillägga. Han vill absolut inte tillbaka till arbetet, då han tror att alla där kommer att se ner på
honom. Han tycker sig inte se någon väg ur denna för honom så kränkande situation, han tycker
att hustrun förstört hans liv ”men här på avd kan man ju inte vara kvar och jag är faktiskt här
frivilligt”. Hur ser du på detta fall diagnostiskt?
1. Finns det i denna text material som ger underlag för en axel I-störning? Motivera ditt svar
med data ur texten (3 poäng)
Depression. Flera veckor har gått, fortf risk för suicidhandlingar, beskriver sin situation hopplöst,
vänder sig ifrån människor och hjälp.
2. Anser du att det finns underlag för en axel II-störning? Motivera ditt svar med data ur
beskrivningen ovan (3 poäng)
Narcissistisk personlighetsstörning. Pat har en genomgripande störning i sitt sociala funktionssätt, brist
på empati, förvåning och brist på förståelse för sonens och makans besvikelser, tendens till
nedsvärtning/idealisering, anser sig veta bäst, grandiositet i sin syn på sin egen betydelse.
3. Pat vill skriva ut sig. Hur ställer du dig till detta? Resonera kring hur fallet bör hanteras. (4p)
Pat tycks fortfarande inne i en själslig återvändsgränd, vänder sig bort från hjälp och suicidrisken är
fortfarande överhängande. Han kan därför inte skrivas ut. Försök motivera honom för försatt vård. Om
han insisterar på att gå hem bör konvertering till LPT övervägas pga suicidrisken, isf kontakta
överläkare. Farlighetsbedömning, tänka på hustrun och hennes älskare.
4. Hur vill du lägga upp den fortsatta handläggningen av detta fall? (2 poäng)
Om pat konverteras innebär detta troligtvis en ytterligare kränkning vilket sannolikt ökar suicidrisken
därför ställningstagande till ev extravak. Antidepressiv medicinering och samtal i syfte att motivera
pat till kognitiv psykoterapi. Beroende på hustruns inställning försök till parsamtal. Anmälan enligt
vapenlagen.
5. Hur ser du på prognosen för de störningar som denna pat uppvisar? (2 poäng)
Den depressiva störningen kommer sannolikt att avklinga med beh. Personlighetsstörningen får ses
som en relativt stabil och svårbotbar störning hos en pat, även om en viss modifiering kan
åstadkommas med aktiv psykoterapeutisk beh av lämplig art om pat kan motiveras härför. Bemötandet
av dessa pat är särskilt betydelsefullt, återupprättelse av kränkning brukar behövas för att pat ska må
bättre.
[Affektiv] Fall 4: Du vikarierar som underläkare på en psykiatrisk öppenvårdmottagning. På en
akuttid som ordnats på begäran av BVC-psykologen kommer 35-åriga Lisa med ett 10 veckor
gammalt flickebarn. Barnets pappa är också med. Följande framkommer vid samtalet: Paret är
lyckligt gifta sedan 5 år. Båda makarna arbetar som jurister; Lisa på en advokatbyrå och

maken i tingsrätten. Graviditeten var inte planerad och när Lisa insåg att hon var gravid blev
hon både glad och lite konfunderad över hur detta skulle påverka hennes liv. Lisa arbetade hårt
under hela graviditeten till sista veckan före beräknad partus. Det medförde att hon inte hann
tänka så mycket på hur det skulle bli att bli förälder. Förlossningen gick snabbt och bra och
familjen var hemma igen efter ett par dygn. Lisa beskriver med svag röst att det kändes ovant
att inte gå till jobbet, och överraskande hur lite man hann med utöver att ta hand om flickan.
Ungefär 1 månad efter förlossningen började Lisa att få svårt att sova på nätterna. Flickan sov
visserligen men Lisa var rädd att något skulle hända henne, att hon skulle kräkas och få i halsen
eller drabbas av plötslig spädbarnsdöd. Lisa oroade sig för att mjölken skulle sina och ringde
ofta till BVC-sjuksköterskan för råd.
Maken, som är påtagligt oroad över hustrun, menar att denna oro och osäkerhet inte alls är
typisk för Lisa som annars brukar vara en framåt och driftig person. På förfrågan om hur det
är med aptiten säger Lisa att ingenting smakar något. Hon har gått ner 7kg den senaste
månaden. Pga dessa förhållanden och en alltmer påtaglig nedstämdhet och känsla av att vara en
misslyckad mamma fick Lisa en tid hos BVC-psykologen. Hon har genomfört stödsamtal vid 5
tillfällen men sömnproblemen och känslan av att vara en misslyckad mamma har inte blivit
bättre. Vid det senaste besöket framkom tankar om ”att inte orka med längre, det här går inte
längre”. Psykologen, som blir orolig för Lisa, remitterar henne nu till psykiatrisk mottagning för
bedömning och ställningstagande till lämplig beh. Du noterar vid samtalet att Lisa inte tittar på
sin dotter särskilt ofta och när hon gnyr lite så tittar hon vädjande på maken, som tar upp och
tröstar barnet.
1. Vilken preliminär diagnos är sannolik i detta fall? (2 poäng)
Postpartumdepression.
2. Vilka anamnestiska uppgifter bygger du detta förslag på? (4 poäng)
Oro, ångest, >2v kontinuerliga symtom på nedstämdhet, sömnstörning, viktminskning, matleda, känsla
av att vara en misslyckad mamma, påtaglig förändring av funktionsnivån, svårigheter att möta barnets
behov och misstänkta sucidtankar.
3. För rätt bedöma arten och graden av störning behöver du få ett antal områden ytterligare
belysta. Ange 4 viktiga områden och vad du behöver få klarhet i inom dessa frågeområden. (4p)
 Suicidriskbedömning: Dödslängtan, självmordstankar eller planer?
 Tidigare psykiatrisk sjukhistoria. Har hon sökt/vårdats inom psykiatrin tidigare?
 Hereditet?
 Psykotiska symtom?
 Tvångssymtom?
 Tidigare hypomana episoder?
 Relation till maken?
4. Hur handlägger du detta fall? Resonera kort kring olika behandlingsförslag. (3 poäng)
Denna kvinna har varit plågad av sina symtom i minst 1 månad, närstående och psykolog är oroliga för
henne och hon ter sig deprimerad, dysfunktionell och med antydd suicidrisk. Hon bör erbjudas
inläggning för ställningstagande till farmakologisk beh alt ECT beroende på vilken information som
kommer fram i en utvidgad anamnes.
5. Lisa ammar sitt barn men ger också tillägg. Hon vill absolut fortsätta att amma även om det
är jobbigt, ”annars berövar jag ju barnet allt det en mor skall ge sitt barn”. Mannen har därför
principiell fråga om amning och medicinering. Han vill veta om det går att ge läkemedel med
tanke på amningen. Vad svarar du? (2 poäng)
De preparat som kommer ifråga är SSRI-preparat (helst preparat som ger den lägsta relativa dosen, ex
sertralin eller paroxetin och fluvoxamin). De går i försumbar utsträckning över i bröstmjölken. Studier
visar att ett fullgånget barn med normal vikt mycket sällan får negativa effekter av detta. Riskerna för
barn och moder med obehandlad depression överväger helt.
[Affektiv] Fall 4: 57-årig ingenjör som vill gå hem från psykiatriska akutavdelningen efter en
natts vistelse på avd. Modern hade en amningspsykos efter att pat fötts. En yngre syster har
gjort suicidförsök. Hade en elak styvfar under stor del av uppväxtåren, fick tidigt själv ta
föräldraansvar när modern var sjuk. Var länge gift, men frivilligt barnlös. Nu är han skild

sedan 5 år. Högt BT sedan några år, för 1 år sedan hade han en kortvarig övergående
förlamning i höger arm. Står på blodförtunnande medicin.
Några gånger har han haft kontakt med psykiatrisk klinik. Omkring 20åå hade han en episod
med dystert humör i samband med att han frigjorde sig från modern. Några år därefter hade
han en period med upprymdhet, men sökte inte hjälp för det. Insjuknade därefter 1984 på
sensommaren, han hade haft relationsproblem till dåvarande hustrun, vilka förvärrats. Pat hade
den gången både en form av uppvarvat stämningsläge men också paranoida föreställningar,
hallucinationer där han såg ett starkt ljussken. I journalen beskrevs att han var rädd att det
starka ljusskenet skulle bränna honom till döds.
Under de kommande åren hade han förhållandevis regelbunden kurators- och läkarkontakt,
han var intagen 3 gånger på psykiatriska kliniker, ofta med depression och stark ångest. Inget
missbruk av alkohol, droger eller läkemedel är känt.
Nyligen under sommaren fick han Zoloft, då han känt sig ledsen och ensam och haft svårigheter
att klara arbetet. Han inkom till sjukhus igår, en lördag kväll i november pga mycket stark
ångest, får en hög dos ångestlindrande medicin. Kvarstannade över natten, men känner sig bra
nu på morgonen och vill gå hem. Han har planerat att återgå i arbete halvtid på måndag.
a. Vilken diagnos är mest sannolik, motivera (5 p)
Bipolär affektiv sjd (alt schizoaffektiv sjd (bipolär typ), cykloid psykos). Tidigare misstänkt både
manisk och flera depressiva symtombilder. Hereditet. Psykotisk symtomatologi under manisk episod.
Ångestinslaget kan tala för schizoaffektiv sjd.
b. Vad är viktigast att fråga pat om i den aktuella situationen, för att kunna värdera om han ska
få gå hem som han önskar eller om man ska övertala honom att stanna kvar? (2 p)
Suicidtankar (specifikt i samband med ångest). Psykotiska symtom. Socialt stöd.
c. Om tvångsvård bedöms nödvändig, vilken del av lagen är tillämplig, vad krävs för att
intagning enligt LPT ska kunna ske, vem fattar beslut och på vilket sätt går sådan intagning till i
den aktuella situationen? (8p)
Konvertering, då pat redan är intagen enligt HSL. Utöver de 3 baskriterierna ska även
farlighetsrekvisitet vara uppfyllt. Vårdintyg ska skrivas (leg läk) och bakjour tillkallas för
intagningsbeslut snarast (senast inom 24h). Handlingar faxas sedan till länsrätten snarast (senast inom
4 dygn).
d) Vilken typ av uppföljning bör han ha, om han går hem? Resonera kring behov av behandling
och monitorering på kort och lång sikt, vårdnivå för det senare. Motivera. (6p)
 Kort sikt: Snar kontakt med fokus på de depressiva besvären, ångesten och ev suicidtankar.
 Lång sikt: Bör utredas noggrannare avseende anamnes för säkerställande av diagnos och
erhålla profylax i form av stämningsstabiliserare, sannolikt litium, ska skötas inom
specialistpsykiatrin.
[Affektiv] Fall 2: Lena, som är 42 år, driver tillsammans med två andra personer ett litet
bokförlag sedan många år. Hon har aldrig haft några psykiatriska besvär, är gift sedan 18 år
och har tre barn, 17, 12 och 10 år gamla. En av delägarna har för några månader sedan beslutat
att dra sig ur firman och man planerar nu att avveckla den, göra sig av med lokalen och starta
egna rörelser var för sig. Det har varit en del konflikter och Lena har tagit illa vid sig. Hon är
den som stått för sakkunskapen men har inte tagit ansvar för ekonomi och kontakter med
kunder, distributionsvägar, eller själva affärsverksamheten. Hon har de senaste månaderna
blivit alltmer orolig och haft svårt att sova. Hon ältar hela tiden problem med ekonomin och är
rädd att de forna kollegerna ska lura henne. Samtidigt är det främmande för henne att ta upp
problem, då hon alltid varit rädd för konflikter. Hon har fått hjälp av husläkaren med
sömntabletter, men det har inte räckt till – hon sover nu bara någon timme varje natt, och har
lämnat sitt och makens gemensamma sovrum för att inte störa honom.
Nu söker Lena tillsammans med sin make på psykakuten. Han är mycket orolig och säger att
han inte känner igen Lena längre. Hon äter inte, deltar inte i middagskonversationen, utan sitter
bara och stirrar framför sig och svarar ofta inte på tilltal från maken eller något av de tre
barnen. Annars brukar hon vara pratsam, social och mycket närvarande med barnen. De
senaste dagarna har den äldsta sonen inte velat vara hemma, utan sovit över hos kompisar,
medan de två yngre bara vill sitta framför datorn och undviker sin mamma. Lena har gått ner i

vikt, flera kilo, hon oroar sig hela tiden och ser framför sig hur familjen kommer att bli
ruinerade, vilket maken understryker att de inte kommer att bli. Hon har fått skrivelser från
banken och delägarna i veckan som gått, men har inte kunnat ta in och förstå vad där står. I
morse var hon intensivt rastlös, vankade av och an och stannade gång på gång framför spegeln,
där hon blev stående, tittade på sin spegelbild och tog sig i ansiktet. När maken tilltalade henne
såg hon plågad och rädd ut och fick inget ur sig alls.
När du som jourläkare träffar Lena ler hon osäkert och säger att hon behöver hjälp att få sova.
Att hon tänker att familjen kommer att ruineras, men inte orkar samla tankarna längre. Hon är
rastlös och ställer sig även i undersökningsrummet framför spegeln och bara stirrar. Kan inte
riktigt svara på dina frågor och när maken beskriver hur det varit i familjen de sista dagarna
ser hon plågad ut. Hon börjar själv försöka beskriva hur det varit, men tystnar snart och tittar
på dig med tom blick.
2a. Beskriv 3 väsentliga statusfynd. 4p
Sänkt grundstämning, psykomotoriskt orolig, ångestfylld, perplex?, kognitiv och konativ hämning,
tankestörning, begynnande syntyma/stäningskongruenta/depressiva vanföreställningar.
2b. Vilken diagnos är sannolik och hur kan du specificera den? Motivera. 4p
Egentlig depression: Viktnedgång, depressivt tankeinnehåll, ångest, rastlöshet, koncentrationsstörning,
sömnstörning.
 Med psykos?: Vanföreställningar, psykotisk med depersonalisation?
 Melankoli: Distinkt kvalitet på nedstämdhet, agitation och hämning, viktnedgång.
2c. Hur kan man förstå Lenas insjuknande? 3p
Stress-sårbarhetsmodellen. Lena har varit en del i ett team, där hon varit beroende av de andras
kompetens och står nu inför att klara sig själv. Hon är känslig för konflikter och blivit starkt belastad
av dessa, och utvecklat en depression. Sömnbristen har lett till ett psykosgenombrott.
2d. Vilka allvarliga tecken och symtom behöver du ytterligare undersöka för att bedöma
allvarlighetsgrad och diffdiagnostik? 4p
Suicidtankar och planer. Hallucinos. Stämningsinkongruenta vanföreställningar. Nutritionsstatus.
Tidigare tecken på bipolaritet .
2e. Beskriv viktiga aspekter att beakta när du samtalar med och bemöter Lena och hennes make,
var för sig och gemensamt. 4p
Med respekt lyfta fram bådas beskrivning/försök att beskriva situationen. Möta Lena med lugn och
omsorg. Informera båda. Inhämta information om hur maken och barnen hanterar det som hänt Lena.
2f. Vilken beh är adekvat utifrån den diagnos du valt och vilken vårdform är lämplig i den
rådande situationen? 4p
Förorda slutenvård, ställningstagande till ECT. Sömnreglering och antidepressiv behandling.
[Affektiv] 3. Erik, som är 61 år gammal, ensamboende och arbetar på ett lager, har lagts in för
utredning och beh på en psykiatrisk vårdavd. Erik beskrivs av sina arbetskamrater som en
person som har ”koll på allting” på det stora lagret och är mkt uppskattad för det. Däremot har
Erik inte varit någon person i gänget på sin arbetsplats. Han har hållit sig för sig själv och har
inte heller berättat så mkt om sitt privatliv. Att han varit mycket intresserad av fåglar har varit
känt. Då Erik efter semestern inte dök upp på arbetet blev kamraterna oroliga eftersom han
aldrig brukar vara sjuk. Några arbetskamrater åkte hem till Erik och mötte då en ovårdad man
som knappast hade ätit på flera dagar och som var tystare och entonigare än vanligt.
Arbetskamraterna uppfattade Erik som trög och förändrad. Hade ett sår i pannan. Kamraterna
tyckte inte att han verkade förvirrad men påtagligt negativ. Nämnde flera gånger att det inte
är ”nån mening med nånting”. Såg mycket trött ut och bekräftade att han hade svårt att sova.
Klagade också litet över huvudvärk. Det fanns inga flaskor eller några andra tecken på att Erik
skulle ha druckit alkohol på sistone. Däremot chockades arbetskamraterna av hur det såg ut för
övrigt i lgh:n. Förutom ett stort glasdörrsförsett skåp som var fullproppat med uppstoppade
fåglar, var lgh:n fylld av prydligt hopvikta tidningar i nästan takhöga travar. Arbetskamraterna
lyckades med, efter lång tids övertalning, att få med Erik till den psykiatriska kliniken.
3a. Väl inlagd så tyckte man att en diagnos verkade ganska trolig, nämligen? 1p
Egentlig depression.
3b. Motivera ditt förslag diagnosförslag i fråga 3a. 2p

Nedstämd, minskat intresse, minskad aptit, sömnstörning, energibrist, psykomotorisk hämning, tankar
på döden (”inte är nån mening med nånting”).
3c. Men på avd tyckte man också att Erik tedde sig annorlunda, att han inte var den ”vanliga”
sortens pat med diagnosen ovan. Har du flera aktuella diagnosförslag? 2p
Autismspektrumstörning, Aspergers syndrom.
3d. Hur bör man utreda Erik innan man börjar någon form av behandling? 2p
Fördjupad anamnes där uppväxt och hereditet ingår, anhöriganamnes, skattningsskalor, strukturerade
intervjuer, genetisk testning, uteslutning av somatiska orsaker (status, lab, hjärnrtg).
3e. Beskriv åtminstone 2 svårigheter med psykiatrisk diagnostik i allmänhet, såsom du har
uppfattat det under kursen. 4p
Kriteriebaserad diagnostisk till stor del baserad på pats egna skattningar av sina symtom. Ingen
möjlighet till objektiva labprov eller bilddiagnostiska us som påvisar psykiatrisk diagnos.
3f. Vad är gemensamt för fall 1-3 och vad drar du för slutsats av detta? 2p
Samtliga diagnoser har gett upphov till kliniskt signifikanta funktionsnedsättningar socialt, i arbete
eller i andra viktiga områden.
[Affektiv] Fall 3: En 35-årig kvinna söker på neuroakuten pga stickningar i fingrarna och runt
munnen. Kommer till akuten tsm med sin make. Pat fick diagnosen MS för 2 år sedan och har
inte haft några MS-skov sedan dess. Pat har under dagen känt stickningar i fingrarna samt runt
munnen under 5-10 min vid några tillfällen. Pat (och maken) är oroliga för att stickningarna är
symtom på ett nytt MS-skov. Vid samtal med neurojouren gråter pat och berättar att hon sedan
ca 6 mån känner sig konstant trött och sover dåligt. Tänker av och till på döden och önskar
ibland att ”få försvinna”, bejakar att hon haft suicidtankar. Uppger att maken har märkt att
hon ”inte är sig lik”. Pat har dock inte sagt till maken att hon av och till har tankar på döden.
Neurojouren frikänner pat neurologiskt och skriver remiss till primärjouren på psyk för en
akut suicidbed. Du är i egenskap av AT-läkare primärjour på psyk och träffar pat på
neuroakuten. Vid samtal med dig framkommer att pat är gift sedan 5 år. Maken är
lastbilschaufför och är ofta på resande fot.
Pat har en 15-årig son från ett tidigare förhållande och har ensam vårdnad om sonen. Pat
arbetar sedan många år heltid vid incheckningen på Arlanda och har oregelbundna arbetstider.
Aldrig haft kontakt med psykiatrin tidigare. Pat har sedan ½ år sömnsvårigheter, vaknar oftast
vid 5-tiden och kan inte somna om. Känner sig konstant trött. Ofrivilligt gått ner ca 3kg i vikt.
Tycker inte att någon mat smakar längre. Har koncentrationssvårigheter, slutat läsa böcker.
Vid upprepade tillfällen inte orkat gå till arbetet det senaste halvåret och har därför sjukskrivit
sig själv i kortare perioder. Inte sökt läkare pga att hon ”har svårt att ta sig för saker”, ”inte
kommit mig för att ringa och boka tid”. Under samtalet återkommer pat till att hon oroar sig
för den 15-årige sonen som sedan ca 1 år ofta skolkar från skolan och umgås med ”fel
kompisar”. Pat skuldbelägger sig själv för att sonens situation. Säger att ”hade jag inte jobbat så
mkt så kanske inte min son hamnat i fel gäng”. Känner sig oduglig som mor för att hon inte
kunnat hjälpa sin son. Vid några tillfällen då hon varit ensam hemma den senaste veckan haft
tankar på att ta tabletter i suicidsyfte. Förnekar dock suicidförberedelser eller -planer. Frågar
dig varför hon sover så dåligt trots att hon är så trött. Säger att hon vill återfå ”orken” så att
hon ”kan hjälpa sin son”.
3a. Vilken diagnos misstänker du? Vilka anamnestiska frågor skulle du vilja komplettera med
för att säkerställa diagnosen? (4p)
Egentlig depression. Fråga om nedstämdhet, klart minskat intresse/glädje, psykomotorisk
hämning/agiation, substansmissbruk, andra sjd.
3b. Vid den diagnos du misstänker är vissa uppgifter extra viktiga för bedöma allvarlighetsgrad.
Nämn 2 viktiga. (2p)
Stämningskongruenta psykossymtom, återkommande depressioner, depressionsduration >2 år.
Missbruk, psykosocial belastning, behandlingsföljsamhet.
3c. Hur bedömer du allvarlighetsgraden hos den här pat? (1p)
Låg.
3d. Redogör för din suicidriskbed i detta fall, resonera kring hur du kom fram till din bed. (3p)

Riskfaktorer för suicid: Manligt kön, tidigare suicidförsök, suicid i familjen, skört socialt nätverk,
personlighetsstörning, långvarig psykisk sjd, hög ålder, traumatisk barndom
Skyddsfaktorer för suicid: Hopp om framtiden och möjlighet till att bli bättre eller lösa sina problem.
Bra socialt stöd. Bra behkontakt. En tro som förbjuder självmord. Hemmavarande barn. Bra
impulskontroll och låg ångestnivå. Adekvat beh för psykiatrisk grundsjd. Att tidigare kunnat motstå
suicidplaner/impulser.
Suicidtankar ligger ganska långt ner i suicidstegen. Dessutom föreligger fler skyddsfaktorer än
riskfaktorer.
3e. Vilka anamnestiska uppgifter skulle du vilja komplettera med för att kunna göra en ännu
bättre suicidrisk bed? (3p)
Tidigare suicidförösk, suicid i familjen, socialt nätverk, personlighetsstörning, truamatisk barndom.
3f. Ange konkret vad du säger till pat och anhöriga och vilka åtgärder du vidtar!
I) På kort sikt? (5p)
Om låg-måttlig suicidrisk: Försök hitta en allians med pat kring en plan för det problem som ligger
bakom dödsönskan. Ge hopp, depressionsbeh, social hjälp.
Utv en positiv kortsiktig plan: Ångestlindring, sjukskrivning, sömnreglering, utred sjd mm. Mobilisera
stöd, kontaktpersoner, anhöriga, boendestödjare, vänner.
Snar uppföljning: Telefon, återbesök.
II) På lång sikt?(1p)
Utv en krisplan: Vad pat ska göra vid försämring.
3g. Symtomen i form av stickningar runt mun och i fingrarna, vad kan det bero på? (1p)
Hypoglykemi, hypokalcemi, hypoparatyroidism.
[Affektiv/Ångest] 1. Britta är 45 år och arbetar som butiksbiträde. Hennes man Anders är
busschaufför och de har två söner; Peter och Sebastian, 15 och 10 år gamla. Britta söker dig på
VC då hon har fått allt större problem med sömnen. Hon känner sig trött dagtid, orkar inte som
tidigare. ”Egentligen började allt när Sebastian var 6 år och blev inlagd på barnkliniken för
körtelfeber. Efter det har jag varit så orolig – för barnens hälsa och för hur det ska gå för dem –
ja, för Anders också! Det har varit ett stort ansvar att ge barnen en god uppväxt. Ibland har jag
undrat hur jag ska klara av det. Ändå är det ju inga fel på ungarna.” Det framkommer att
Britta ofta grubblar över om hon gör tillräckligt och vad som skulle hända om hon eller Anders
blev svårt sjuka eller skulle förlora arbetet. Britta beskriver att hon har stora svårigheter att
frigöra sig från tankarna som är överväldigande och ofta tränger sig på, även om hon försöker
stoppa dem eller tänka på något annat. Med den ökade oron har aptiten minskat. Hon umgås
mindre med vänner och tycker att det som gladde henne förut inte känns lika roligt. Hon
upplever arbetsuppgifterna allt mer ansträngande och orkar inte med kraven som tidigare och
har därför valt att gå ner på deltid. Hon berättar att en pågående ombyggnation på
arbetsplatsen och det faktum att Peter skall börja på gymnasiet 3 mil bort gör henne orolig.
Britta kan i bland få andnöd, hjärtklappning och yrsel i samband med att hon känner sig
pressad. ”Jag blir så irriterad, särskilt på barnen men även på Anders och på jobbet, med
chefen som inte tycker förstår hur jag har det. Det känns som om jag har för mycket omkring
mig och orkar inte...”
1a. Flera diagnoser är tänkbara. Ange 2 rimliga diagnosförslag. 2p
Egentlig depression och GAD.
1b. Ange minst 2 tänkbara diffdiagnoser. 2p
Paniksyndrom och schizoaffektivt syndrom, ev missbruk.
1c. Vad talar för och emot dessa diffdiagnoser? 4p
Paniksyndrom: Det enda som egentligen talar för är andnöd, hjärtklappningar och yrsel i samband
med att hon känner sig pressad.
Schizoaffektivt: Det som talar för är de depressiva symtomen, däremot saknar pat hallucinationer.
Skulle vara möjligt att argumentera för att pat har vanföreställningar om att familjen skulle kunna bli
sjuk om pat ej oroar sig för dem.
1d. Hur skulle du lägga upp en fortsatt utredning med anledning av dina svar ovan? 4p
Utökad anamnes, anhöriganamnes, strukturerade intervjuer, skattningsskalor, utesluta somatisk genes
med somatiskt status och lab.

[Ångest] Fall 2: En kardiolog har skrivit följande remiss till VC: ”Bäste Bror, jag har haft en 55årig banktjänsteman som pat under några år och beh hans essentiella hypertoni framgångsrikt
så att han är välinställd på Atacand 8mg med BT 140/85. Han är sambo, barnlös, och arbetar
heltid, motionerar måttligt, röker inte och dricker socialt, som han säger. Lab (lever, perifer
blodbild) inom normalgränserna. Vid ett åb för rutinkontroll häromveckan var han skärrad för
att han haft arytmikänsla. Vi tog 24h-EKG och har registrerat ett par attacker av
supraventrikulära extrasystolier (SVES). Arbetsprovet visar ingen arytmi eller väkammarbelastning. Han blir svag och illamående av SVES-attackerna, så nu får han pröva en
betablockare mot arytmin. Dessvärre har detta inte dämpat hans oro, utan den har närmast
blivit värre, så jag vore tacksam om du kunde göra en bed.”
Läk på VC som tar emot pat får veta att mannen erbjudits avtalspension av banken, liksom
flera andra tjänstemän som fyllt 55. Detta har tagit honom hårt; han känner sig missförstådd av
arbetsgivaren. Han har ingen plan på hur han skulle hantera situationen. Han har mått dåligt
nu i 2 mån. Han har svårt att somna, känner sig ängslig och oroar sig dels för arbetssituationen,
dels för sitt hjärta. ”Tänk om jag får hjärtinfarkt på kuppen!” Han vet inte om det är bäst att
acceptera förslaget om avtalspension eller fortsätta att arbeta. I status noterar läk att pat är
välklädd, opåverkad och har neutral grundstämning, en lätt psykomotorisk oro och inga
psykostecken.
2a. Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter behövs för underlag av psykiatrisk diagnostik? (6p)
Ifall pat har tidigare panikattacker, tidsaspekten (hur länge pat haft symtom), funktionsaspekten (ifall
pats förmåga är inskränkt), hereditet, andra sjd/lm, kliniska strukturerade intervjuer, skattningsskalor.
2b. Om inget annat väsentligt framkommer i anamnesen än ovanstående, vilken preliminär
axel I-diagnos sätter du? Motivera! (3p)
Paniksyndrom med upprepade oprovocerade panikattackerna med rädsla för nya attacker, rädsla för
innebörd/följd av attackerna och undvikande av situationer/aktiviteter där attacker kan komma. I detta
fall utan agorafobi.
2c. Mannen känner sig inte förmögen att arbeta i sin tidigare funktion. Vad kan läk göra i det
läget för att hantera situationen? (4p)
Informera om att panikattackerna är ofarliga och att det är bra att exponera sig för ”jobbiga”
situationer. Skriva remiss för KBT (säkerhetsbeteenden, exponeringshierarki, kognitiv bearbetning).
Rekommendera Internetpsykiatrin. Insättning av och information om SSRI (Sertralin).
[Ångest] Fall 3: Till psykiatriska öppenvårdsmottagning på akuttid träffar du Rahim som
kommit till Sverige från Irak för 3 år sedan. Han pratar inte så bra svenska så samtalet hålls
delvis på engelska. Han ser trött och jagad ut och han berättar följande för dig:
Han har innan han kom till Sverige varit fängslad i Irak och utsatt för tortyr. Han visar dig
märken på kroppen från detta. I början i Sverige var det inga problem men han har den
senaste tiden börjat må allt sämre. Han sover inte på nätterna, han är rädd att somna eftersom
han får fruktansvärda mardrömmar om nätterna. Han arbetar som kock och den senaste
månaden har han skurit sig flera gånger i köksarbetet då han tappat koncentrationen och
sluntit med kniven. Han beskriver återkommande påträngande minnesbilder från tortyren. När
han hör arabiska talas t ex på bussen får han panik och måste därifrån eftersom han plötsligt
börjar återuppleva hela tortyrförloppet. Nu har han inte sovit på 2 veckor och är desperat.
Han önskar en sjukskrivning och något lugnande.
10. Vilken diagnos misstänker du i detta fall? Motivera ditt svar utifrån den information som
finns i texten. (2 poäng)
PTSD. Han har märken efter tortyr, sover inte på nätterna, drömmer mardrömmar, koncentrationssvårigheter, flashbacks när han hör arabiska talas.
11. Nämn 1 rimlig diffdiagnos och ange vilka frågor du måste komplettera med. (4 poäng)
Depression, nedstämdhet. Fråga om suicidtankar (suicidstegen), viktminskning, intresseförlust,
dygnsrytm, missbruk.
12. Hur handlägger du detta fall? (4 poäng)

Om det inte föreligger någon uppenbar suicidrisk så ger du honom sömnmedicin, SSRI och återbesök
inom ett par veckor. Berätta om tortyrcentrum om det finns på orten och remittera ev dit. KBT-beh.
EMDR.
[Ångest] Fall 6: På VC där du gör din AT, söker Camilla, 29 år. Hon har inte kunnat gå till
jobbet den senaste veckan. Hon arbetar som webbdesigner på en firma där hon varit i 3 år och
hon trivs bra – vet med sig att hon är både en av de bästa på firman och att hon är uppskattad.
Hon står också just inför ett stort uppdrag som hon ska leda och som hon verkligen sett fram
emot att få. Det som plågar henne nu är ångest. Hon känner igen det, har haft det förut, första
gången under tonåren, då det var riktigt besvärligt. Även om hon ibland också senare haft
känningar, så har hon kunnat kämpa emot och trycka tillbaka obehaget. Hennes mamma har
haft liknande besvär. De situationer där ångesten särskilt gjort sig påmind de senaste åren har
varit i situationer då hon ska äta eller dricka bland andra. Hon kan då få för sig att hon inte ska
träffa munnen, eller att det inte ska gå att svälja och är livrädd att det ska synas på henne. Om
hon stålsatt sig har hon ändå klarat av det. Den sista tiden har det dock blivit ohanterligt. Hon
börjar skaka och spiller och sölar ner, och känner det som om hon absolut inte skulle kunna
svälja. Strupen låser sig vid blotta tanken, och samtidigt drar det ihop sig i bröstet, hjärtat
klappar hårt och hon blir alldeles kallsvettig. Oftast går det över efter en stund, men hon blir
helt utmattad och vågar inte riskera att de på jobbet ska se henne så här. Hon har till och med
fått känningar när hon varit ensam, under sista veckan. Att alls våga ta sig till vårdcentralen
har varit nästan oöverstigligt.
Camilla redogör väl för sina besvär, är helt adekvat, men påtagligt plågad. Hon har ingen ångest
när hon talar med dig, men säger att både vägen hit och att sitta i väntrummet var plågsamt.
Hon känner att detta inte går längre och att hon nu behöver få professionell hjälp. Hon har läst
att man kan behandla på olika sätt och undrar vad som kan passa henne bäst och vad som kan
hjälpa snabbast.
”Jag är beredd att prova vad du än föreslår, bara det hjälper. Jag vill verkligen komma tillbaka
till jobbet så snart det går, men klarar inte detta själv.”
a. Vilken/vilka diagnoser är mest trolig/a? (4p)
 Social ångest: Ångesten kommer ffa i sociala situationer när hon är rädd att omgivningen ska
observera hennes besvär. Panikattacker som delmanifestation.
 Paniksyndrom med agorafobi: Panikattacker som uppstår i oväntade situationer, svårighet att
ta sig utanför dörren.
b. Vad behöver du fråga mer om för att säkerställa diagnos? (3p)
Andra sociala situationer där ångesten uppstår? Vegetativa symtom i samband med ångesten utöver de
uppgivna. Uppstår ångesten helt utan koppling till särskilda situationer? Depressiva symtom
(nedständhet, sömn, aptit, mm).
c. Vilka behandlingsstrategier finns evidens för? (2p)
SSRI, psykoterapi enligt kognitiv beteendemodell i grupp eller individuellt.
d. Vilka kompl till hennes besvär kan uppstå på sikt om hon inte får framgångsrik beh? Välj en
av de möjliga diagnoserna och ange relevanta kompl för denna. (2p)
 Social fobi: Alkoholmissbruk/beroende, isolering, depression.
 Paniksyndrom med agorafobi: Isolering, depression, försämring i hjärtkärlsjd,
självmedicinering med alkohol.
[Ångest] Fall 2: På en akut tid på VC träffar du Bertil som är 65 år. Han är gift med Sonja och
har två vuxna söner. Bertil är nyligen pensionerad. Sista åren innan pension var han arbetslös
men har tidigare arbetat som rörmokare.
Bertil söker för att få förnyat recept på Xanor. Han har stått på det i flera år pga
återkommande oro. Då du frågar närmare kring besvären berättar han att han tar tabletterna
för att ha lättare att röra sig ute bland folk. Bertil förklarar att han upplever det starkt
obehagligt då han hamnar nära andra personer, särskilt i trånga utrymmen. Han nämner bla
köer, tunnelbana och hissar. Bertil berättar att han har haft dessa besvär under många år. Det
framkommer att besvären började i samband med att han hade mycket dåligt tandstatus och
upplevde en stor skam och rädsla för att lukta illa ur munnen. Idag har Bertil helprotes men

oron för att lukta illa har inte försvunnit, även om han förstår att det inte är så längre. Bertil
tycker att Xanor har god effekt på besvären.
Vid de tillfällen Bertil inte har haft tillgång till tabletterna har han tagit sherry innan han går
ut. Det framkommer att han även använt alkohol i andra sociala sammanhang, nu såväl som
tidigare i livet, men tycker att det inte känns bra att ta till alkohol för att kunna hantera
vardagen.
I de beskrivna situationerna får Bertil stark ångest av oron för att lukta illa och att folk ska
uppfatta honom som ohygienisk. Han har svårt att härda ut, upplever att folk tittar på honom
och han får hjärtklappning och andnöd. Han upplever även att rösten inte bär då han behöver
tala i dessa sammanhang.
Hustrun har bokat en resa till Kanarieöarna. Han inser nu att medicinerna inte kommer att
räcka hela vistelsen ut och önskar därför ett recept. Hans ordinarie läkare är på semester.
2a. Vad lider sannolikt Bertil av? Motivera utifrån information i texten. 3p
Social fobi.
2b. Ange åtminstone 2 ytterligare tillstånd som bör beaktas. Motivera utifrån info i texten. 4p
Paniksyndrom med agorafobi. Alkoholmissbruk/beroende.
2c. Nämn frågor som bör ställas för att få klarhet kring de 3 tillstånd som du nämnt i 2a/b. 6p
 Social fobi: Genans i sociala situationer. Upplever Bertil känslan som överdriven?
Ångestsymtomen finns där men är inte i fokus för pats uppmärksamhet som vid paniksyndrom.
 Paniksyndrom: Genomgång av möjliga ytterligare symtom. Kommer symtomen plötsligt och
oväntat? Är symtomen i sig i fokus för pats uppmärksamhet med rädsla för upprepning och
konsekvenser?
 Alkohol- och tablettinventering. Alkohol- och tablettmissbruksinventering. Timeline follow
back.
2d. Hur tycker du att Bertil egentligen borde behandlas? 4p
Ställningstagande till modifiering av ångestdämpande beh. I 1:ahand insättning av SSRI och senare ev
nedtrappning av Xanor. Ställningstagande till korttidsintervention med MI och därefter uppföljande
KBT (gruppterapi).
[Psykos] Fall 2: En förtvivlad mor ringer till dig på VC (du arbetar som ordinarie distriktsläk)
och berättar att hennes 19-årige son Anton börjat uppträda märkligt sedan någon månad. Han
har fungerat normalt under barndomen och gått i skolan som vanligt, kanske varit lite blyg. I
våras tog han studenten och mådde bra. Han hade en flickvän och de skulle flytta ihop. Efter ett
par månader började Anton att bete sig underligt, flickvännen berättar att han slutat gå till
jobbet, istället stannar han i lägenheten och städar. För 1 vecka sedan fann hon honom
skrubbandes väggarna med en tandborste. När hon frågade honom vad han höll på med
stirrade han vilt på henne och sa åt henne att vara tyst. Han har blivit orolig och rädd och
förklarat att någon är ute efter dem. Han vill inte gärna att flickvännen ska gå ut från
lägenheten. Han har klippt av telefonsladden då att han anser att telefonen är avlyssnad.
Mobiltelefonen har han slagit sönder för att leta efter en sändare i den. Flickvännen är mycket
orolig och har tagit kontakt med Antons mor för att be om hjälp. Hon har berättat att Anton
ibland bara suttit och stirrat framför sig i flera timmar. Ibland har det verkat som om han
lyssnat på någon och hyschat flickvännen när hon försökt tala med honom. Hon berättar att hon
är rädd för Antons skull men också rädd för sin egen skull, då hon märkt att han ibland verkar
misstänka att hon på något sätt vill honom illa. Mamman vill nu att du ska göra ett hembesök
hos Anton och flickvännen eftersom de inte längre svarar i telefonen.
6. Vilken sjd misstänker du att pat lider av på basen av denna information? (2 poäng)
Misstänkt begynnande schizofreni. Dock för kort tid, schizofreniformt syndrom är en korrekt
diagnos i nuläget.
7. Vad i denna text bygger du ditt förslag på? (4 poäng)
Debutålder, förföljelseparanoia, misstänkt rösthallucinos, bisarrt beteende, personlighetsförändring,
funktionsnedsättning.
8.Vilka differentialdiagnoser bör du utesluta i detta fall (2 poäng)
Drogutlöst psykos, organisk orsak till symtomen.
Du försöker göra ett hembesök hos Anton, han vägrar att tala med dig och du blir inte insläppt

trots långvariga försök till kontakt via brevlådan. Du hör också att flickvännen är där inne men
hon törs inte öppna av rädsla för Anton. Pats moder ansluter och kan inte heller hon övertala
sonen att öppna dörren.
9. Hur hanterar du situationen? (6 poäng)
Detta är en urakut situation då flickvännen är gisslan i lägenheten. Du säger till Anton att du måste få
tala med honom då du uppfattar att han inte mår bra och att du annars måste ringa polisen för att få
hjälp att komma in i lägenheten. Om detta inte fungerar begär du hjälp av polisen och låssmed att
komma in och göra en vårdintygsbedömning. Om du skriver vårdintyg, vilket är troligt i detta fall,
begär du handräckning via polisen för att föra pat till psykiatriska kliniken på sjukhuset för inläggning,
vidare utredning och beh. Då pat anländer till sjukhuset fattas kvarhållningsbeslut och inom 24h från
ankomst till vårdinrättningen skall beslut angående intagning enligt § 6b, LPT fattas av specialist i
psykiatri med chöl-delegering.
[Psykos] Fall 6: En 48-årig kvinna söker hjälp hos dig på VC pga sömnproblem. Efter en ganska
kort stunds samtal om hennes svårigheter att somna, börjar hon berätta om att hennes
sömnsvårigheter började för ca 1 år sedan. Hon insåg då att chefen på arbetet är förälskad i
henne och att hon också hyser starka känslor för honom, något som hon dock aldrig yppat.
Chefen har varken i ord eller handling visat att känslorna är besvarade. Hon förstår ändå att
han är intresserad av henne. Hon kan inte längre somna på kvällarna utan tänker hela tiden på
honom och på de diskreta antydningar han ger henne som tecken på sin kärlek. Han har
visserligen inte sagt rakt ut att han älskar henne men det beror, menar kvinnan, på att han inte
klarar av att säga det till sin fru.
Kvinnan har nu, berättar hon lite osäkert, tänkt skriva ett brev till chefens fru, och förklara hur
det ligger till. Hon avser att be hustrun att lämna mannen så att han skulle kunna bejaka sin
kärlek till henne. Hon funderar nu på hur hon ska skriva. Hon ligger nu sömnlös och väntar…
Av anamnesen framkommer att kvinnan lever ensam. Hon är enda barnet till strängt religiösa
föräldrar. Bägge föräldrarna är döda. Modern dog för ett och ett halvt år sedan. Hon har aldrig
varit tillsammans med en man och har i stort sett inga vänner. Umgås lite då och då med
kusiner och äldre släktingar. Hon har alltid skött sitt arbete, som sekreterare på ett företag,
perfekt men fick nytt jobb på en annan avdelning på firman för ett år sedan pga en
organisationsförändring. Kvinnan uppger att hon alltid varit frisk och aldrig har haft några
psykiska besvär. Hon vill nu ha hjälp med sina sömnbesvär.
20. Innan du tar ställning till behandling bör du ställa en diagnos. Vad blir din preliminära
diagnos i detta fall? (2 poäng) Motivera ditt förslag med data ur texten (4 poäng)
Vanföreställningssyndrom med erotomani (paranoia erotica). Hennes vanföreställningar rör endast ett
område och är ej av bisarr art. Hon har fungerat väl i arbetet såväl tidigare i livet som nu, vilket talar
emot schizofreni. Pat är ensamstående har inga erfarenheter av relationer till män. Hon lever ganska
isolerat och har i tidssamband med symtomdebuten varit med om påfrestningar såväl på arbetet som
inom familjen.
21. Hur handlägger du detta fall? (4 poäng)
Det är mycket viktigt att skapa en förtroendefull relation till denna pat annars kommer hon inte
tillbaka till dig! Förklarar för henne att du förstår att hon har det besvärligt och att det är viktigt att hon
får sova ”annars blir man lätt mer och mer upptagen av såna här tankar”. Du skriver ut ett sederande
neuroleptikum, detta för att komma till rätta med sömnproblemen samtidigt som man har nytta av den
antipsykotiska effekten. Återbesök om 10 dagar. Säger till henne att hon nog inte ska skriva till
kvinnan utan låta mannen hantera sina relationer till sin hustru. Annars kan det bli stora problem.
Beroende på förloppet väljer du vid återbesöket att antingen remittera henne till en psykiater för
fortsatt beh (vårdintyg kan bli nödvändigt om hon blir sämre och ofredar paret ytterligare). Om pat
förbättras kan du sköta beh själv. Dessa pat är svåra att få att acceptera psykiatrisk vård. Det kan gå
lättare hos distriktläkaren ev med stöd av psykiater på konsultbasis.
[Psykos] Fall 2: Du har ditt första sommarvikariat på en psykiatrisk intagningsavd. På avd finns
en äldre kvinna, Saga, som inkommit under natten. Saga är 84 år och tidigare frisk. Hon har
inte tidigare varit i kontakt med psykiatrin. Hon bor med sin make sedan sextio år. Maken har

varit sjuk i Alzheimer sedan några år. Saga har velat ha honom hemma, men under det senaste
året har han dock blivit försämrad och man har ordnat med växelvård på ett sjukhem.
Nu inkommer hon med polis efter att grannen klagat vid upprepade tillfällen. Grannen uppger
att Saga ringer på deras dörr vilken tid på dygnet som helst; hon har varit rädd och velat sova
hos grannarna då hon säger att det finns döda barn i hennes lägenhet. Hon har också skrikigt
och skränat i trappuppgången så att grannbarnen blivit rädda. När polisen knackar på hos
Saga förstår hon inte alls varför de kommit dit och vill först inte alls följa med till sjukhuset.
På akuten utfärdas ett vårdintyg. Under natten på avdelningen har hon inte sovit en blund utan
stått vid fönstret och skrikigt. Du och överläkaren ska nu träffa pat för ett samtal för att
pröva detta vårdintyg.
Du finner Saga stående i korridoren iklädd ytterkläder och med handväskan tryckt mot bröstet.
Först vill hon inte alls följa med in till samtalsrummet, men till slut kommer hon med
tveksamma steg. Under samtalet nickar Saga åt allt överläkaren säger, och på fråga om hon kan
tänka sig att stanna på sjukhuset frivilligt nickar hon. Plötsligt reser hon sig, går fram till
fönstret och börjar skrika, och lämnar sedan rummet. Överläkaren tittar på dig och undrar vad
du anser att man ska göra med vårdintyget; pat nickade ju jakande på frågan om hon kunde
tänka sig stanna frivilligt.
1. Vem har rätt att skriva ett vårdintyg? (1 poäng)
En legitimerad läkare.
2. Vilka kriterier måste vara uppfyllda för vårdintyg enligt LPT? (3 poäng)
Allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av 24-tim psykiatrisk vård, nekar till vård eller kan ej
fatta grundat ställningstagande.
3. Motivera om pat uppfyller dessa kriterier? (3 poäng)
I detta fall är pat psykotisk och lider av en allvarlig psykiskt störning, hon är i oundgängligt behov av
24-tim psykiatrisk vård och hon förstår inte innebörden av läkarens fråga, vilket styrks av att hon
lämnar rummet och visar ett inadekvat beteende. Således ska vårdintyget godkännas (förutsatt att det
är korrekt ifyllt).
4. Du överväger tänkbara diagnoser i detta fall. Ange 2 olika tillstånd och genes till dessa som
denna kvinna kan tänkas lida av. Motivera vad i texten som talar för, respektive emot
tillstånden. (6 poäng)
 Psykos/parafreni: Pat har psykotiska symtom, misstänkt rösthallucinos samt ev synhallucinos,
hög ålder. Organisk psykos till följd av ex tumör. Tidigare frisk, både röst- och
synhalluciantioner.
 Konfusion: Den höga åldern, tidigare frisk, ex utlöst av UVI, stress, demens.
5. Kan man tänka sig några utlösande faktorer i detta fall av insjuknande? (2 poäng)
Stress, hög arbetsbelastning med tanke på maken, separation från maken, försämrad hörsel, syn, inf,
sömnbrist.
6. Vilka utredningar bör man göra på denna pat? (3 poäng)
Somatisk status, utredning av pats sociala situation, DT-skalle, ev EEG, urinsticka (UVI), MMT i ett
lugnt skede (demensfrågeställning).
Pat tar till slut emot medicin, och ni väljer att ge henne flytande medicin. Efter några dagar är
hon mindre agiterad och mer samlad.
7. Vilken typ av medicin tror du man valde i detta fall? Ge förslag på ett par preparat som
skulle kunna vara lämpliga? (2 poäng)
Antipsykosmedel (Risperdal, Seroquel, Abilify).
8. Varför ger man henne flytande form? (1 poäng)
Svårare svälja tabletter, för att vara säker på att hon får i sig medicinen eftersom hon är misstänksam.
[Psykos] Fall 5: Rune är 45 år och lider sen ungdomen av psykisk sjd. Han bor sedan länge i ett
gruppboende. De senaste veckorna har han slarvat med medicinerna och man har noterat en
tilltagande försämring. Han kommer nu till psykiatriska akutmottagningen tillsammans med
personal från boendet. De berättar att han nu, som så många gånger tidigare när han har
slarvat med medicinen, är helt upptagen av upplevelsen att ha två paddor i magen, som pratar
med varandra. Han pratar sedan igår inte om något annat än dessa besvärliga paddor.
1. Vad kallas detta symtom? (1 poäng)

Bisarr vanföreställning.
Rune går med på att läggas in för bed och ställningstagande till justering av medicineringen.
Under natten får Rune en injektion av ett läkemedel då han varit påtagligt orolig och försökt
skära upp buken i syfte att ta bort paddorna. På morgonen kommer Rune in på expeditionen
med kramp i tungan, som är stel och utskjutande ur munnen, saliven rinner, han är mycket
orolig och blicken är krampaktigt fixerad uppåt.
2. a) Vad heter det tillstånd pat drabbats av? (1 poäng)
Akut dystoni, som är en extrapyramidal biverkan.
b) Vad är den sannolika orsaken till detta? (1 poäng)
Inj av lm på natten, som troligen var ett neuroleptikum (Cissordinol-Acutard eller Haldol).
3. Hur behandlas detta tillstånd? (2 poäng)
Inj Akineton im. Därefter ordineras po underhållsdos av något antikolinergt lm i någon vecka. Viktigt
informera pat om orsaken till den akuta dystonin. Ställningstagande måste göras till preparatbyte eller
dossänkning.
Rune blir successivt förbättrad. Han blir mer meddelsam på avd och pratar allt mindre om sina
paddor. Personalen noterar dock att han inte vill titta på TV. På frågan varför han inte vill titta
på TV säger han att det är så jobbigt att allt TV-hallåan säger, numera handlar om honom. De
flesta inslag som visas anspelar direkt på honom.
4. Vad kallas det symtom som Rune nu uppvisar? (1 poäng)
Hänsyftningsidéer.
Rune tycker dessutom att hallåan pratar ”sexomixomeja” hela tiden.
5. Vad kallas detta med en psykiatrisk term? (1 poäng)
Neologism.
[Psykos] Fall 3: Henry, 58 år, är sammanboende med Lilly, 52 år, sedan 9 år. Lilly har en vuxen
dotter i ett tidigare förhållande. Han arbetar inom livsmedelsindustri, har tidigare varit förman
men är sedan ett par år vaktmästare på arbetsplatsen. Lilly arbetar inom äldrevård. Henry
tycker att de har ett lugnt och rätt behagligt liv, klarar sig bra ekonomiskt. De försöker leva gott.
För 4 månader sedan blev Henry av med körkortet vid en nykterhetskontroll, men han vill inte
medge att han använder för mycket alkohol.
Sedan några månader har Henry börjat misstänka att Lilly har ett förhållande. Har noterat att
hon inte verkar intresserad av honom, deras sexuella förhållande har tidigare varit bra, som
Henry sett det. Tänker att hon kan ha någon annan. Vet att det arbetar ett par yngre män på
äldreboendet, hör ofta att Lilly trivs så bra med sina arbetskamrater.
Lilly är med på samtalet på psykakuten hos dig. Du är AT-läkare. Lilly är mycket bekymrad
över att Henry tror att hon är otrogen, hon förnekar bestämt att det skulle ligga någon sanning i
det. De två arbetskamraterna är så mycket yngre, Lilly tror inte att de alls skulle vara
intresserade av henne som kvinna. Henry menar dock att han vet. Han har tittat i Lillys
kalender och sett att hon raderat ut en anteckning för några veckor sedan. Henry understryker
att det är ett bevis för att hon träffat en av männen detta datum. Har också bevis genom att det
ringt en gång på telefon nyligen, men då har en man sagt att han ringt fel. Henry förstår att
mannen inte ville bli avslöjad. Lilly kvarstår vid att det inte är sant. Henry tycker vid besöket
att det skulle gå bra om Lilly bara erkände. Hur ska de annars kunna göra det bra igen?
a. Vilken diagnos misstänker du? (2p)
Vanföreställningssyndrom med svartsjukeparanoia.
b. Vad tror du kan vara orsaken bakom det tillstånd Henry möjligen lider av? Finns det
psykologiska, sociala eller organiska faktorer som bidragit till tillståndet? (3p)
Alkoholkonsumtion. Samlevnadssvårigheter, diabeteskomplikation i form av impotens, körkortsförlust
som en psykologisk kränkning.
c. Vilken behandling bör man rekommendera? (2p)
Antipsykotiskt läkemedel.
[Psykos] Fall 5: Märta, 81, bor ensam i en servicelägenhet. Hon får dagligen besök av
hemtjänsten och hjälp med att planera, handla, städa och laga mat. Ibland brukar hemtjänsten
stanna kvar och dricka kaffe med henne. Hon småpratar ofta om sin avlidne man och hur det

var förr. Hon har inga barn, men en brorsdotter i samma stad, som nyligen har fått en liten son.
Brorsdotterns pojkvän är oberäknelig och vill inte vara pappa, han har alldeles nyss lämnat
brorsdottern. De senaste månaderna har hon några gånger med sänkt röst och bekymrad
uppsyn, i samband med fikastunderna med hemtjänsten, berättat hur en hemlig liga borrat hål i
väggen, att man släppt in gas samt haft samlag med henne. Hon visar på några fläckar på
sängöverkastet. I övrigt är hon som vanligt, leende och lite småpratande. Hemtjänstens personal
är fundersamma, de vänder sig till en av VC:s läkare, det råkar bli du som vikarierar och ännu
inte hunnit börja på den AT du vill göra på orten.
Du lovar att följa med en hemvårdare till Märta för att försöka förstå vad man kan göra för
henne. När Du kommer hem förstår hon inte varför Du kommer med, hon verkar lite
misstänksam och undrar om inte hennes vanliga kvinnliga husläkare är kvar på VC? Hon vill
inte prata om hålet i väggen, säger viskande att hon inte vågar här. När du frågar hon varit
utsatt för angrepp av något slag säger hon ingenting. Efter en stund har du egentligen bara fått
fram att hon har sömnproblem och att hon är orolig ibland, särskilt på nätterna. Hon verkar
inte nedstämd.
a. Vilken diagnos sätter du? Motivera kort. (4 p)
 Vanföreställning med paranoia: Förföljelsetankar, bibehållen funktionsnivå.
 Paranoid schizofreni med sen debut (parafreni): Suspekt hallucinos med sekundära
vanföreställningar.
b. Kan man finna ett samband med pats höga ålder? Ge förslag på faktorer som kan ha bidragit
till sjdsutvecklingen. (2 p)
Kognitiv svikt (demensutveckling), försämrad hörsel.
c. Vilken möjlighet till beh är indicerad? Hur kan du motivera Märta att medverka i beh? (3p)
Låg dos antipsykotika, ex Haldol eller Risperdal, motiveras med att hon kan få hjälp med sömnen och
den nattliga oron, ev bensodiazepiner.
[Psykos] Fall 7: Du är vikarierande underläkare på en öppenvårdsenhet för psykospat en
sommar. Erik, 40 år, som skötts på mottagningen i många år pga schizofreni kommer på ett
återbesök till dig efter att han varit slutenvårdad under 2 veckor pga att hans paranoia blivit
mer framträdande under en tid då han slarvat med sina depåinjektioner under våren. Han har
återinsatts på neuroleptika, fått injektioner på avd och var och fick sin depåinjektion som
planerat igår. När du träffar honom har han svårt att artikulera och han verkar rastlös och har
svårt att sitta still, reser sig upp gång på gång men kan inte förklara vad som är fel.
a. Vad kan ha drabbat Erik? Ange med korrekt terminologi och förklara vad som orsakat hans
aktuella tillstånd. (3p)
Extrapyramidala biverkningar, akatisier. Ökad dos, ev ackumulering av antipsykotika.
b. Hur ska det uppkomna tillståndet behandlas? (3p)
änkt dos av depåmedicinering vid nästa tillfälle, samt ev förlängning av intervall mellan inj-tillfällena.
Antikolinergika (Pargitan, Disipal) po mot EPS och bensodiazepiner, ev betablockad, mot akatisier.
c. Vilka statusfynd kan du förvänta dig att finna när du somatisk undersökning av Erik? (3p)
Tremor, rigiditet, hypersalivering, minskad ansiktsmimik.
[Psykos] Fall 3: Du sitter som AT-läkare på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Din första
pat för dagen är en 39-årig man som ursprungligen kommer från Gambia, och i journalen
framkommer följande bakgrundshistoria.
Efter ankomsten till Sverige för ca 7 år sedan utbildade sig pat sig till kock och första arbetet
var på Viking Line. Trots stor glädje och stolthet över sitt första arbete började pat att uppleva
att arbetskamraterna var emot honom. Pat tyckte först att arbetskompisarna enbart uppträdde
nedlåtande men rätt snart blev han mer och mer rädd, kom allt oftare i konflikt med
arbetskamraterna och fick en känsla av att ”rysk maffia” bevakade honom. Fick tilltagande
sömnsvårigheter, upplevde ett pågående ”mumlande” i huvudet, blev ångestladdad, och
uppfattades som deprimerad av sin företagsläkare. Sjukskrevs under diagnosen ”blandat
depressions-ångesttillstånd”. Fick T Oxascand (oxazepam). Förbättrades, men upplevde
fortfarande trakasserier på arbetet och sökte därför annat arbete. Började på ett större hotell
som frukostkock. Initialt mycket nöjd men efter några veckor började pat återigen känna sig

iakttagen och utpekad pga sitt ursprung. Hemma förekom allt oftare inslag på radion om
invandrare som handlade just om honom. Eftersom pat ej längre litade på företagshälsovården
sökte han hos en privat läkare. Gick hos denne en tid, men efter att ha försökt ta livet av sig i
tunnelbanan blev pat inlagd. Under vårdtiden sattes pat in på en låg dos SSRI och Zyprexa samt
Oxascand. Skrevs ut efter 1 månad då suicidaliteten avtagit och pat själv önskade utskrivning.
Vid återbesöket idag, 3 månader efter utskrivningen, berättar pat att han på senare tid mått allt
sämre trots att han är sjukskriven. Sömnen fungerar inte, han kan varken somna eller sova.
Han kan inte läsa tidningar eller titta på teve, i viss mån pga koncentrationssvårigheter, men
mest pga att han får meddelanden från både TV och radio. Pat känner sig träffad även när han
läser tidningar. Isolerar sig hemma, vill inte ens gå till affären då han känner sig förföljd och
iakttagen samt är rädd för att bli misshandlad av någon. Dessutom berättar pat att sista
månaden har han haft en röst som är med så gott som hela hans vakna tid och som säger ”gör
det inte”. Pat är helt övertygad om att hans upplevelser framkallas av arbetskamraterna och
han planerar därför att påbörja en rättslig process mot sin arbetsgivare. Pat står kvar på den
medicinering han hade när han skrevs ut från den psykiatriska kliniken.
3a. Vilken är den mest sannolika diagnosen? 2p
Paranoid schizofreni.
3b. Nämn 2 andra diagnoser som skulle kunna vara tänkbara? Resonera och ange några
argument för och emot de olika alternativen. 6p
Vanföreställningssyndrom, depression (med lite väl mycket psykotiska symtom), drogpsykos.
3c. Nämn några symtom vid besöket som du tycker är ssk viktiga att anteckna i journalen. 2p
Hänsyftningsidéer, förföljelseidéer, rösthallucinos, avsaknad av sjdinsikt.
3d. Är det någon viktig information om pat som du saknar? 3p
Suicidtankar? Sinnesstämning? Drogbruk? Hemsituation? Nätverk? Hereditet? Tagit sin medicin?
3e. Vad gör du i det här läget (vid dagens besök)? Beskriv vad som gäller juridiskt och vad som
är tillämpligt på just denna pat. 7p
Rådgör med specialist. Ta ställning till vårdform (inläggning? LPT?). Pat bör läggas in med tanke på
psykotisk symtomatologi och det tidigare allvarliga suicidförsöket. Ev fundera på om pats
medicinering är korrekt/optimal.
För att LPT skall vara tillämplig krävs: APS, heldygnsvård nödvändig, motsätter sig vård ev kan inte
ta ställning. Pat uppfyller första kriteriet och sannolikt de övriga och LPT blir då nödvändig, vårdintyg
måste skrivas av leg läkare.
[Psykos] Fall 2: Ernest, 21 år, studerar ekonomi på SU. Han är ensamboende i ny studentlgh,
föräldrarna finns i stan. Ingen flickvän. Han är mellanson i familjen, det finns en 2 år äldre bror
i Frankrike och en 1½ år yngre bror som fortfarande bor hos föräldrarna.
Ernest kommer från ett akademiskt hem, men modern har de senaste åren bytt inriktning och
startat liten butiksrörelse. Han har dålig kontakt med pappan. Ernest har alltid känt att han
inte var lika nära pappan som sin äldre bror. Mamman beskrivs som ”lite känslig” men är den
han brukar vända sig till. Hon har innan hon startade butik varit sjukskriven en period efter
att ”ha gått in i väggen” i sitt arbete som lärare. Relationen mellan föräldrarna kan han inte
säga något om.
Drygt 19 år gammal flyttade Ernest till Malmö för att studera ekonomi. Kände sig främmande i
Malmö, men klarade studierna första terminen. Lärde inte känna så många, men sysselsatte sig
med att motionera ett par ggr/v ”för att hålla ångesten borta”. Han fick sämre studieresultat i
slutet av första terminen, och sökte upp en studentpsykiater när han kände sig ”deppig”. Fick
där prova Cipralex 10 mg x1. Kände inte sig så mycket bättre. Fortsatte med Cipralex över
sommaren men slutade sedan.
Under hösten mår han sämre och lyckas inte klara någon tenta. Kommer hem till Stockholm
i november, efter lite mindre än 1 år i Malmö. Står överraskande på trappan till föräldrarnas
hus en dag. Bor sedan hos föräldrarna, drar sig dock undan kontakt och modern har tyckt sig
höra att han talar för sig själv inne på sitt rum. Börjar efter någon månad att ”piggna till”.
Modern beskriver hur han började överge tanken på att återuppta ekonomistudierna och ville
i stället söka in på Konstfack. Föräldrarna, särskilt fadern ifrågasatte starkt den nya
inriktningen. Börjar måla, köper sista veckan mkt konstmaterial för stora summor och har

förmedlat att det är hans ”bestämning” att bli en stor konstnär. Har också börjat boxningsträna,
trots att han är relativt späd fysiskt tror han sig kunna bli riktigt bra. Oklart hur mkt han
tränar, kanske höll han till i en träningslokal på Södermalm utan att få tillfälle till träning, tror
den yngre brodern.
I januari blir han aktuell på psykakuten. Kommer i sällskap med modern som uppfattar honom
som ”förändrad och konstig”. Tycker att hans drömmar är orealistiska. Nu har han fyllt 20 och
har tagit in på Royal Viking under 1v. Inte själv bekymrad över vad det kostat, ”hade fått
pengar på födelsedagen som skulle spenderas”. Läggs in, får Zyprexa, men mår illa av dosen på
20mg. Man byter till Risperdal, men då blir han så trött att man byter tillbaka till en lägre dos
Zyprexa. Har ibland av personal uppfattats som hallucinerande, men förekar detta konsekvent
vid förfrågan. Efter 3v är han lugnare, vill inte kommentera vad han nu tänker om de förra
planerna. Vill hem, har inga konkreta tankar om vare sig studier eller boende. Får poliklinisk
uppföljning, men sätter själv ut medicinen. Behandlande läkare föreslår långsiktig medicinsk
beh, men Ernest är inte positiv till förslagen. Modern önskar psykoterapi åt sonen, det
framhäver han själv också.
2a. Vilken syndromdiagnos bedömer du vara sannolik, och varför anser du det? 4p
Psykotiska syndrom (schizofreni): Pågått i över 6 månader, grandiosa vanföreställningar, rapporterade
hallucinationer, desorganiserat beteende, talat högt för sig själv, udda framtoning, tillbakadragenhet,
intresseförlust för ekonomin, social dysfunktion. Rätt insjuknandeålder.
2b. Vad tror du kan ha utgjort bakomliggande och utlösande moment för det insjuknande som
föranledde den initiala studentpsykiaterkontakten under tiden i Malmö? På vilket sätt kan man
tänka att sådana utlösande moment påverkar hälsa och sjd? Flera förslag accepteras. 4p
Psykosutlösande faktorer kan vara relationsförlust, flytt, misslyckanden. Eftersom psykoser går i skov
kan pat ha uppnått en stabiliseringsfas med postpsykotisk depression som följd och därefter sökt hjälp.
Någon av de få kursarna pat lärde känna kan ha uppfattat pat som förändrad och därför motiveration
pat att söka hjälp.
2c. Vilken långsiktig beh tycker du är viktig om man ska förebygga återinsjuknande? 3p
Psykoedukativa insatser där pat lär sig känna igen tidiga psykostecken.
2d. Hur bör pats och moderns önskemål om beh bemötas? 2p
Val av beh ska så långt som möjligt göras upp i samråd med pat och i viss mån anhöriga. Pat måste ju
inte ta sina mediciner om han inte är intagen enligt LPT. Lm gör dock pat mottaglig för
psykoterapeutiska insatser (KBT, psykodynamisk terapi).
2e. Viken läkemedelstyp utgör Risperdal (risperidon) och Zyprexa (olanzapin)? 1p
Atypiska (2:a generationens) antipsykotika.
2f. En äldre generation av denna lm-typ har större risk för en viss typ av biverkningar, vilka är
de och, hur ter de sig? 4p
Extrapyramidala biverkningar med akut dystoni, parkinsonism, akatisi och tardiv dyskinesi.
2g. Det framgår inte under vilket lagrum Ernest vårdades. Resonera kring huruvida tvångsvård
var tillämpligt då han lades in, med angivande av konsekvenser vid olika beslut. I resonemangen
skall även framgå vilken lag som styr sådan vård, liksom de kriterier som måste vara uppfyllda
om den ska vara tillämplig. 6p
För att pat ska kunna tvångsvårdas enligt LPT måste pat (1) lida av en allvarlig psykiatrisk störning,
(2) vara i behov av inneliggande psykiatrisk dygnetruntvård samt (3) motsätta sig vården. (1) kan vara
uppfyllt vid en psykos då pat riskerar att förstöra sitt liv genom sin oansvarighet eller riskerar att skada
andra eller sig själv. (2) är följaktligen också uppfyllt eftersom pat i detta tillstånd ej kan vårdas utan
fara i öppenvården. Angående (3) verkar pat enligt texten inte vara villig att ta emot vård, men man
kan också resonera att pat i sitt nuvarande tillstånd ej är i stånd att göra en egen bedömning över sitt
vårdbehov och därmed kan läggas in enligt LPT. Vill pat bli frivilligt vårdad lägger han in sig själv
enligt HSL.
[Psykos] Fall 4: Som student på psykiatrikursen får du följa med det mobila teamet på ett
hembesök. Besöket föranleds av att pappan till en 20-årig man ringt och bett om hjälp. Pappan
berättade vid telefonsamtalet följande historia: Johan, som är yngst av 3 syskon, bor fortfarande
hemma och studerar vid universitetet. Studierna har inte gått ssk bra. Han som tidigare var en
glad och intresserad person, ssk av naturvetenskap, började förändras redan i 2:a årskursen i

gymnasiet. Tappade intresset för skolarbetet och blev retlig och irriterad. Knuffade vid ett
tillfälle modern så att hon fick ett sår i huvudet. Sedan snart 2 år tillbaka har Johan uttryckt att
han känner sig provocerad av andra människor. Det är ssk 4 personer vars identitet han lyckats
ta reda på genom Eniro. Han misstänker att någon eller några av dem varit hemma i hans rum
när han varit ute. Den senaste månaden har det skett en försämring. Johan har alltmer vankat
av och an, ssk nattetid, men inte velat tala om vad han tänker på. Blivit mera sluten. Har ibland
skrattat när ingen annan skrattat. När fadern vid ett tillfälle föreslog kontakt med läkare blev
Johan hotfull. I samband med städning har modern hittat en väska tillhörig sonen som innehöll
en slägga och en häcksax. Inatt har sonen skadat en grannes bil och även vandaliserat i
grannens trädgård.
4a. Efter att ha hört om pats anamnes funderar du naturligtvis på vägen ut till familjen över vad
det hela kan handla om. Föreslå 2 möjliga diagnoser. (2p)
Schizofreni, schizoaffektivt syndrom, psykotiskt syndrom orsakat av somatisk sjd/substans.
Vid besöket hemma hos familjen träffar ni en ovårdad ung man som ser trött och blek ut. Han
är mager och har en stirrande blick. Han undrar med monoton röst vad ni har för laglig rätt att
bara dyka upp så där.
4b. Vad mera skulle du vilja veta om pat? Nämn några viktiga frågeställningar. (4p)
Hallucinationer? Sömnstörning? Viktnedgång? Suicidtankar? Depressiva symtom? Andra sjd? Lm?
Alkohol/droger?
4c. Ni försökte att övertala pat att följa med till sjukhuset, men han blev aggressiv och låste in
sig på sitt rum. Hur handskades ni med den uppkomna situationen? Motivera de fortsatta
åtgärderna. (4p)
Går det ej att övertala/resonera med pat att frivilligt öppna dörren på eget bevåg kommer pat bli
omhändertagen enligt LPT (allvarlig psykisk störning, behov av psykiatrisk dygnetruntvård, motsätter
sig vård) med polishandräckning.
4d. Hur bör denna pat utredas? (6p)
Psykiatriskt status, symtomskattning (PANSS). Somatiskt status inkl neurologstatus. MR/DT-hjärna,
EEG, LP (vid misstanke om hjärn- eller hjärnhinneinf/infl). Lab: TSH, glukos, Na, K, Ca, Krea,
blodstatus, CRP, blodfett, droger, fasteglukos. Anhöriganamnes. Bedöm funktionsnivå + stödbehov.
[Somatisering] Fall 5: Du är jour på psykiatriska kliniken och kallas som konsult till en
medicinavdelning för att träffa en 29-årig kvinna, Marie. Hon ligger inne för vård av en
pyelonefrit. Frågeställningen på remissen är: Panikångest? Suicidrisk? Beh?
När du tar del av den somatiska journalen får du veta att Marie som 20-åring var med om en
whiplashskada när stadsbussen hon satt på bromsade in hastigt. Hon utvecklade under något
år smärtor från stora delar av kroppen och kunde ett tag inte läsa och skriva. På senare år har
hon av detta endast haft kvar nackbesvär. När hon som 26-åring födde barn hade hon svåra
smärtor från foglossning. Hon är sedan dess, dvs sedan 3 år tillbaka, helt rullstolsbunden. Hon
är utredd extensivt av neurolog, ortoped och rehabmedicin utan att man kunnat hitta någon
förklaring till att hon inte kan gå.
På avd möter du en sängliggande kvinna som har en rullstol bredvid sängen. Hon ser frisk och
välmående ut och har en blandning av snygga civila kläder och sjukhuskläder på sig. På
sängbordet står foton av små barn och där ligger veckotidningar.
Marie pratar villigt med dig, hon verkar inte psykomotoriskt hämmad och inte synbart
deprimerad förutom att hon en stund in i samtalet brister ut i korta gråtattacker. Samlar ihop
sig väl emellan dessa. Under samtalet framkommer en mycket pressad hemsituation där
hennes sambo förutom att jobba heltid i princip sköter hela hemmet. Pat uttrycker oro för hur
sambon ska orka. Pat uttrycker att hon ”lärt sig leva” med att sitta i rullstol och anser sig inte
ha några psykiska problem men berättar ändå om attackvis påkommande andnöd,
hjärtklappning och upplevelse av att hon är på väg att dö.
17. Vilken huvuddiagnos föreslår du? (2 poäng)
Konversionssyndrom.
18. Vad bör du särskilt tänka på när du talar med en pat av detta slag? (2 poäng)
Att inte ifrågasätta pats upplevelse av sina symtom, att inte hamna i diskussion med pat huruvida
orsaken är psykisk eller fysisk.

19. Pat är inte intresserad av psykiatrisk kontakt. Finns det ändå några synpunkter du kan ge?
(4 poäng)
Viktigt med kontinuitet i läkarkontakten som kan vara på neurologkliniken eller VC. Även om pat inte
anser sig ha psykiska besvär kan en ytterligare penetration av psykiska besvär ge uppslag till framtida
beh. Ev paniksyndrom kan behandlas med SSRI. Det kan vara av stort värde att tala med maken.
Sjukgymnaster kan vara viktiga i beh.
[PS/Affektiv] Fall 2: Annika, 24 år, förs en söndag em av två vårdare högljutt skrikande och
gråtande in på den psykiatriska akutmottagningen. Hon har först återkommit direkt till
vårdavd från en permission och var påtagligt berusad. Hon berättar snyftande att hon kommit i
gräl med sin mamma i samband med att man drack sprit. Menar att mamman var mer onykter
än vad hon själv blev. Mamman hade också tagit en del bensodiazepiner under kvällen innan.
Annika vårdas sedan 3v enl HSL på den psykiatriska kliniken pga nedstämdhet med
självmordstankar efter en längre tids trassel på arbetet. Frågan är om hon har kvar
anställningen? ”Skiter i det”, skulle vilja ha något som var betydligt bättre
betalt, ”vadsomhelst”. Hon har sedan många år växlat mycket i sinnesstämning och kan lätt få
korta perioder av ångest och irritabilitet. Hon blir också ofta intensivt arg över småsaker och
kommer i konflikt med andra, och har haft svårt att behålla relationer.
Har nu varit intresserad av en manlig medpat, enligt de medföljande vårdarna hade hon vid
återkomsten till avd hittats inne på det enskilda rum denna manliga pat har. Relationen med
mamman hade alltid varit spänd och trasslig och de har aldrig kommit varandra riktigt nära.
Anser att mamman är en ”hysterisk” person, förutom att hon ”super nu och då” tror pat att hon
ibland är så speedad att hon hittar på mycket, har nyss köpt kläder till Annika som var rätt
dyra. ”Hon vill bara köpa mig”. Avds skötare säger att de har klara regler om att pat inte kan
vistas på avd eftersom hon är klart onykter.
a. Hur ska man bed hennes grundproblem? Ange 2 rimliga/sannolika diagnoser. Motivera. (8p)
 Borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning: Varaktigt mönster av försämrad
funktion problem enl följande; impulsstyrd, relationsproblem, affektiv labilitet,
aggressivitetsproblem, samtidigt missbruk, identitetsstörning/brist på framtidsplaner,
tomhetsupplevelse.
 Bipolär affektiv sjd: Susp hereditet, episodiska besvär? Irritabilitet kan vara delmanifestation i
mani. Mixed episode i det aktuella insjuknandet?
Alkoholberoende/missbruk räcker ej för att förklara hela bilden.
b. Vilka andra anamnesuppgifter vill du ha ytterligare för att belysa pats sjdbild och allvaret i
den samt diffdiagnos. (2 p)
Tidigare tecken på mani/hypomani/depression, självmordsförsök i anamnesen, psykotiska inslag,
självskadebeteende, hereditet.
[PS] Fall 4: Du är AT-läkare på VC och ska träffa Sara, 21 år, som din nästa pat. När Sara
kommer in på ditt rum slås du först av att hon ser bekant ut. Hon är en ung moderiktigt klädd
kvinna i kortsnaggat ilsket rödfärgat hår. Hon ser din tvekan och förklarar snabbt att detta
händer hela tiden. Hon var nämligen med i en dokusåpa förra året och ständigt tycker folk att
de känner igen henne. Hon ger ett öppet och trevligt intryck, ett fast handslag och ett leende.
Hon berättar följande:
Hon kommer ursprungligen från Värmland och har redan flyttat flera gånger i sitt liv. När hon
var yngre hade hon kontakt med PBU under en period pga nedstämdhet och utagerande
beteende. Hon har tidigare i ungdomen skurit sig själv, visar underarmen som är randig av
läkta tvärgående ärr. Hon har hunnit pröva flera olika folkhögskolor men aldrig slutfört någon
utbildning utan hoppat av för att hon skulle flytta eller helt enkelt inte passade på just den
utbildningen. Vad gäller relationer har Sara haft ett flertal pojkvänner. Det har varit stormiga
relationer, som ofta slutat i dramatiska uppbrott. Flera gånger har det förkommit otrohet i
relationerna. Hon har gjort två aborter. Under sin tid i dokusåpan träffade hon en gift man
som hon inledde en affär med och det var för hans skull hon flyttade till Stockholm. Denna
relation är dock över nu. Hon har bott inneboende hos olika vänner i Stockholm de senaste 6
månader och sedan en månad har hon en provanställning på JC. Till en början gick det bra,

men nu känner hon sig ”instängd och hämmad” på arbetet. Hon har flera gånger kommit för
sent för att hon har varit ute och festat. Hon har också stulit mindre summor ur kassan vid
några tillfällen. I helgen var det personalfest och Sara råkade hamna i gräl med en annan
kvinna på jobbet pga att Sara flirtade lite för mycket med den andra kvinnans pojkvän.
Hon behöver en sjukskrivning säger hon. Hon beskriver att hon mår fruktansvärt dåligt. På
fråga om hon skulle försöka hitta ett annat arbete brister hon ut i gråt och förklarar att hon helt
enkelt inte orkar söka jobb. Hon säger att hon är deprimerad och att hon skulle behöva terapi.
Det framkommer att hon tidigare prövat på en del olika terapiformer. Hon har dock aldrig
slutfört någon pga att hon flyttat eller kommit i konflikt med terapeuten. ”Men”, säger hon,
och lutar sig fram över skrivbordet, ”ingen har riktigt förstått mig förut”! Nu har Sara hittat en
annons i en tidning om en ny typ av terapi som hon tror skulle passa just henne. Det är någon
form av insiktsterapi som går ut på att man bor på ett internat och gör olika övningar. Mer vet
hon inte. Den är ganska dyr och man måste kunna delta på heltid. ”Du förstår, det här kanske
är min enda chans att bli lycklig!”
13. Vilka preliminära diagnoser enligt axel II bör man överväga i detta fall? (3 poäng)
Personlighetsstörning Kluster B (histrionisk, borderline, antisocial personlighetsstörning).
14. Motivera dina förslag utifrån berättelsen (3 poäng)
Flyttat runt, tidigare självskadebeteende, idealisering, ständiga konflikter, tomhetskänsla, sökande talar
för borderline PS. Flirtigt beteende och dramatisk talar för histrionisk PS. Hon missköter arbetet och
stjäl och är beredd på risktagande vilket talar i riktning på antisocial PS.
15. Hur vanliga är dessa störningar i befolkningen? (1 poäng)
Personlighetsstörningar förekommer i 10% av befolkningen och de enskilda störningarna 0,5-3%.
16. För att kunna handlägga detta fall lege artis (enligt reglerna) bör du ställa några ytterligare
frågor till pat? Vilka områden bör ytterligare belysas? (3 poäng)
Förekommer något missbruk? Är kvinnan regelrätt deprimerad? Frågor kring suicidtankar/planer,
tidigare anamnes på detta, dygnsrytm, koncentration, intressen etc.
[Psykos/Autism] Fall 3: Till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning söker Anders, en 32-årig man,
som berättar följande historia. Han pluggar på KTH men i dagsläget har han tagit uppehåll då
han ej kunnat få ihop sitt examensarbete. Han har studerat på teknisk fysik linje och därefter
bytt till annan linje då han har upplevt allt större svårigheter vid inlärning.
Anders berättar att han har mått dåligt sedan 7 år tillbaka, besvärats av koncentrationssvårigheter, initiativlöshet och orkeslöshet. Sista 3 åren har han upplevt att nyheterna handlar
om honom och talar om just honom. Blev ytterligare försämrad för ca 1 år sedan då han fick en
känsla av att någon kan loggas in i honom eller att han själv kan göra det. Han hör röster; vissa
som representerar ”gäster” som för tillfället är inloggade och utforskar vad han gör och vad han
tycker och hur han beter sig, samt andra, "moderatorer" som styr och ställer. Han kan känna
när de som har loggat in i hans hjärna byter skift. Anders är rädd för att bråka med sina röster
och säger att det gäller att vara på rätt nivå för att kunna vara sams med dem. Kan inte
koncentrera sig på någonting fullt ut utan att bli avbruten av rösterna. Han upplever att
rösterna pratar med honom samt avlyssnar hans tankar, han känner deras närvaro, de skrattar
och kommenterar. Men ibland kan Anders faktiskt skoja med sina röster.
Anders får av och till kraftiga orosattacker som han beskriver som "bakgrundsvibration".
Med det menar han att han upplever kraftig ångest och oro och en känsla av att kroppen
kommer att spricka. Dessutom, så snart som han får positiva tankar blir han överraskad av
upplevelsen att en stor aggressiv hund dyker upp framför ansiktet på honom som tänker
attackera och bita honom. Anders berättar om den känsla och den energi som han känner när
han har denna hund framför sig som hotar att bitas. Han nästan känner hur det gör ont i
ansiktet och det är väldigt skrämmande.
I status, förutom de obehagliga upplevelser som nämnts ovan, noteras att pat talar
monotont och är mycket detaljerad i sin berättelse; redogör för sin utbildningskarriär ytterst
noggrant. Anders kommer ihåg alla datum (när det påbörjades och hur länge det pågick),
ställen (hur han tog sig dit och hur han tog sig hem), handledares namn, etc som har med
hans olika praktiktjänstgöringar att göra. Dessutom är han mycket detaljerad i allt han
berättar om sitt privatliv. Han nämner även att han i skolan hade litet speciella intressen och

ville vara för sig själv. (Det visade sig sedermera att det sätt att vara på som beskrivs i detta
sista stycke, inte förändras efter att Anders fått beh).
3a. Vilka diagnostiska överväganden gör du utifrån fallbeskrivningen ovan? Motivera kort dina
förslag, gärna utifrån centrala DSM-kriterier? 6p
Schizofreni och Aspergers syndrom.
3b. Ange i punktform hur bör man utreda pat? 6p
Noggrann anamnes, inkl barndomsanamnes. Missbruksanamnes, ev U-tox. Somatisk anamnes, status
(inkl neuro) och provtagning. DT/MR, ev EEG. Neuropsykologisk utredning. Social och
funktionsmässig utredning.
3c. Vad kallas pats upplevelse att nyheter i media handlar just om honom? 1p
Hänsyftningsidé.
3d. Pat använder ordet ”bakgrundsvibration”. Vad kan det vara exempel på? 1p
Neologism.
3e. Hur går man till väga i behandlingen? 4p
Om man utgår från schizofreni: Antipsykosläkemedel. Knyter upp pat till en lämplig psykiatrisk
mottagning. Pedagogiska och socialpsykiatriska insatser.
[PS/Autism] Fall 3: Du tjänstgör på ortens psykiatriska akutmottagning som en del av din ATtjänstgöring. Nästa pat på tur är Arne, 45 år. Det rör sig om en påtagligt överviktig man med
ovårdat yttre, träningsoverall, långt hår och otrimmat skägg. Han har med sig en arbetskamrat
och en remiss från sin företagsläkare. Arne beskriver dåligt mående och vantrivsel alltsedan
hans arbetssituation förändrades för ca 2 år sedan. Medföljande kollega har noterat detta samt
att Arne har haft en tendens att isolera sig. På din fråga svarar Arne att han arbetar som
reparatör och det framkommer att han tidigare har arbetat nattskift, men att han i samband
med förändringarna på arbetsplatsen schemalagts dagtid. Nu sedan 3 mån lider Arne av
tilltagande nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter samt svårigheter att koncentrera sig. Han har
svårt att beskriva någon direkt utlösande orsak. Han flydde till sin sommarstuga utan att
sjukskriva sig eller meddela någon. Pga pengabrist har Arne legat efter med hyran och riskerar
nu vräkning från BRF:en. Hans lgh är i oordning och han säger att han alltid har haft svårt att
göra sig av med saker, och att det har varit för mkt saker i lgh:n ända sedan hans far dog för 8
år sedan.
Senaste veckorna har Arne bara sovit ett par timmar per natt. Det framgår att han är ständigt
upptagen av tankar på arbetet och på lgh:n. Förnekar alkoholmissbruk. Arne är ensamstående
och har inga barn. Han tycks ha ett mkt glest socialt nätverk. Tydligen finns det två systrar, men
Arne verkar inte särskilt intresserad av kontakt med dem. Arne har högt BT, men uppger att
han inte tar några mediciner. I psykiatriskt status noteras vidare en sänkt grundstämning, ej
avledbar. Pat är spänd och sammanbiten. Livsleda, i viss mån dödsönskan och
självmordstankar, men inga självmordsplaner. Fullt orienterad. God formell, men bristfällig
emotionell kontakt. Du bestämmer dig för att tala med arbetskamraten enskilt för att höra mer
om hur han uppfattar Arne. Arbetskamraten hade för första gången varit hemma hos Arne.
Han beskriver att Arnes lgh var helt full av bråte, det låg så mkt saker på golvet att det var
svårt att veta vad man klev på. Arbetskamraten noterade en knopp som stack upp ur havet av
prylar, papper och kartonger under honom – det visade sig vara armstödet till en soffa! ”Det
var som ett soprum!” Arbetskamraten berättar att Arne är en mkt egen person, som gör saker
på sitt sätt, oavsett om det passar sig och vad folk tycker; det verkar som att Arne inte riktigt vet
hur han skall bete sig i sociala sammanhang. När Arne väl är på plats kan han göra
reparationsarbeten på ett bra sätt, även om han har en del omständliga rutiner han ägnar sig åt
innan han väl kommer igång och arbetet ofta blir försenat. Arbetskamraten nämner också att
Arne har imponerande kunskaper om elektricitet som fenomen. Innan du går tillbaka till Arne
för att avsluta samtalet funderar du igenom hur du ser på Arnes problematik.
3a. Välj de 2 psykiatriska diagnoser som bäst beskriver pats problematik. 2p
Autismspektrumstörning och schizoid personlighetsstörning.
3b. Nämn 3 centrala symtom för var och en av dessa 2 diagnoser. 3p
Autismspektrumstörning: Överdrivet fasthållande vid rutiner och ritualiserande beteendemönster,
avsaknad av social emotionell ömsesidighet, relationssvårigheter, starkt begränsade intressen.

Schizoid PS: Varken önskar/uppskattar nära relationer, väljer nästan alltid ensamaktiviteter, udda
intressen.
3c. Vilken väsentlig information saknas i det psykiatriska status som beskrivs i texten ovan? 2p
Det saknas information om pats barndom och uppväxt, vilket måste finnas med för att kunna styrka en
personlighets- eller utvecklingsstörning.
3d. Beskriv kortfattat dessa diagnosers etiologi utifrån rådande kunskapsläge. 2p
Autism: Hjärnfunktionsstörningar, hereditet, pre/peri/postnatala faktorer. Gener + miljö. Bristande
mentalisering.
PS: Genetik (40-60%), utv-psykologiska faktorer, neuroendokrina orsaker, tidiga trauman i föräldrabarnrelationen (ssk BPS, antisocial), kulturella skillnader. Komorbid PS vid autismspektrumstörning
är vanligt.
3e. Varför har pat hamnat i den situation han befinner sig i när han kommer till dig? Beskriv
kort en rimlig hypotes. 2p
Pat månar mycket om sina fasta rutiner (nattarbetet) vilket skapat en trygghet där pat ej heller behövt
medverka i sociala situationer. Den förändrade arbetssituationen har ruckat hela pats världsbild med
förändrade rutiner och påtvingade sociala situationer som pat ej kan hantera. Detta har genererat oro,
ångest och nedstämdhet.
3f. Redogör i detalj för handläggningen av denna pat, från det att du träffar pat tom att adekvat
hjälp har etablerats för pat. Tänk dig in praktiskt i vilka överväganden och åtgärder som kan
vara nödvändiga för att återge pat en så god funktion och livssituation som möjligt! Se till att
det i dina resonemang framgår klart och tydligt, precis som i den kliniska verkligheten, varför
du väljer att göra på antingen det ena eller det andra sättet. 8p
Autism: Anamnes, frågeformulär, pedagogisk bed, obs, psykologutred, neuropsykiatriskt status,
genanalys. Info (pat, arbete), färdighetsträning (kommunikation, socialt samspel, beteendeproblem),
råd och stöd, symtomlindrande lm.
PS: Anamnes, SCID-II, självbedömningsformulär, kompletterande instrument. Symtomlindrande lm,
beh ev samtidig axel I-störning, DBT.
[Autism] Fall 3: Du arbetar som AT-läkare på en psykiatrisk klinik. Denna pat remitteras till
dig av företagshälsovården. Av remissen framgår att: Pat är en 50-årig man med svårigheter att
klara av sitt jobb som taxichaufför. Han får återkommande klagomål från kunder som
uppfattar sig bli dåligt bemötta. Situationen riskerar leda till att pat förlorar sitt arbete.
Socialt: Ensamstående. Inga barn, mkt begränsad bekantskapskrets. Dålig kontakt med
föräldrarna.
Missbruk: Har periodvis överkonsumerat alkohol. Röker ett paket cigaretter om dagen. Tillstår
sporadiskt amfetaminbruk i 20-åå, sedan dess inget intag av narkotiska preparat.
Anamnes: Växte upp som enda barnet i hel familj. Fadern beskrivs som ”udda” till sin
personlighet, modern ”vanlig”. Har alltid känt sig utanför kamratgruppen, annorlunda. Som
barn och ung märkbart energiöverskott och stort behov av att röra sig, alltid varit mycket
duktig i idrott. Gick i speciell läsklass, tror själv att det mer berodde på
uppmärksamhetsproblem och rastlöshet än lässvårigheter. Gick ut årskurs nio utan att vara
godkänd i grundämnena. Valde att inte fortsätta att läsa på gymnasienivå, och avbröt sin
militärtjänst på oklar grund. Har vid två tillfällen försökt med vuxenstudier men hoppat av, för
att han inte kunde förmå sig att tala och prestera inför en grupp.
Blir numera lätt uttråkad, har svårt att komma igång med, resp avsluta påbörjade aktiviteter.
Uppfattas av omgivningen som envis och har svårt att hantera förändringar. Har periodvis
besvärats av tvångsbeteenden.
Aktuellt: Ett stort vardagsproblem är att pat vid umgänge med andra tolkar situationer och
uttalanden för snabbt och reagerar på ett impulsivt sätt. Idag i stort sett brutit kontakten med
alla vänner och bekanta, identifierar sig som en ensamvarg. Uppger att ingen delar hans intresse
för amerikansk militärhistoria. Riskerar förlora sin enda fasta punkt i tillvaron, arbetet, till
följd av sin problematik.
1. Hur utreder du fallet? (3 poäng)

Fullständig barndomsanamnes samt journalkopior från MVC, förlossningen, BVC, skolsköterska/läk.
Utförliga samtal med anhöriga. Både Asperger och ADHD har familjär anhopning.
Pappans ”konstiga” personlighet.
2. Vilka 2 diagnoser är mest sannolika? Motivera utifrån symtomatologin i detta fall (6p)
 ADHD: Hyperkinetisk störning – en varierande kombination av ouppmärksamhet (ex skolan,
lumpen och fortsatta studier), hyperaktivitet (specialklass) och impulsivitet (otålighet, kan ej
slutföra projekt, problem med mellanmänskligt samspel). Anamnesen med tidig känsla av
utanförskap, skolsvårigheter från åk1 talar för diagnosen. Irritabilitet, explosivitet vanligt men
lite oklart hur detta ser ut hos pat.
 Aspergers syndrom: Det som ffa talar för diagnosen är oförmågan till social interaktion.
Specialintresset för amerikansk militärhistoria. (Klassiskt noteras oförmåga att förstå hur
andra människor tänker, känner, fantasilöshet och dålig social interaktion. Vanligt med
extrema intressen (ex telefonnummer, spårvagnstyper). Finner nöje i sina intressen, berättar
gärna även för ointresserad publik. Språk grammatiskt perfekt men entonig satsmelodi. Lätt
för andra språk, speciellt grammatiken. Saknar förståelse för idiomatiska uttryck, tolkar allt
konkret. Ickeverbal kommunikation begränsad, mimikfattigdom, stereotypt leende, stel blick.
Klumpig grovmotorik. Problem i kontakt med jämnåriga. Normal till medelbegåvning.
Påtaglig brist på vad vi kallar ”sunt förnuft”).
Delvis rätt: Autism (svårt socialt, språkligt och beteendemässigt handikapp; denna pat har bättre
funktionsgrad och språk), schizoid personlighetsstörning eller social fobi.
3. Vilka behandlingsmöjligheter kan övervägas för respektive diagnos? (4 poäng)
 ADHD: Främst kombination av centralstimulantia och psykoterapi. Centralstimulantia har
lugnande effekt på överaktiviteten ffa hos barn. Symtomlindring ger bättre funktion i
skola/arbete. Missbruksrisken avtar. Terapi handlar främst om färdighetsträning, hur man
förväntas bete sig i olika situationer. Ej rätt till LSS.
 Aspergers syndrom: Varken farmaka eller psykoterapi har egentlig effekt. Sekundära
åkommor som depression, asteni, tvångssymtom beh på sedvanligt sätt. Specialpedagogik i
skolan viktigt. I svårare fall kan behprinciper för autistiska pat prövas. Rätt till LSS.
4. Hur är prognosen för respektive diagnosförslag? (4 poäng)
 ADHD: Symtomen ändras genom tiden, som barn främst hyperaktivitet därefter mer av
ouppmärksamhet och impulsivitet. Beroende på grad av stödinsatser olika funktion, kan bli
relativt normalfungerande. Hos många dock partiell remission med ökad risk för asocialt
beteende, missbruk samt affektiv sjd.
 Aspergers syndrom: Ingen bot finns men många pat kan komma att leva självständigt. Social
inkompetens och oförmåga till inlevelse kvarstår livet ut. Generellt sett ju mindre symtom
desto bättre funktionsgrad i vuxen ålder.
[ADHD/Beroende] Fall 5: Du börjar bli varm i kläderna på den psykiatriska mottagning där du
tjänstgör under psykiatriblocket av AT. Mottagnings-SSK har satt upp ett nybesök på din
mottagning, Rebecka, 23 år. När du ropar upp Rebecka i väntrummet kommer hon raskt fram
till dig och presenterar sig med en yvig rörelse. Hon småpratar och skämtar med dig under hela
vägen till mottagningsrummet och sätter sig sedan med en duns ned på anvisad stol. Rebecka
börjar genast berätta att hon hetsäter och därför är överviktig. Hon skäms för sin övervikt, som
är påtaglig under den bylsiga klädseln, och brukar ofta framkalla kräkning eller använda
laxermedel efter hetsätning. Rebecka beskriver att hon inte kan stå emot impulsen att hetsäta,
särskilt under perioder då hon mår sämre. Rebecka säger sig vara väl påläst om vad hon borde
äta och äter sunt när hon har en bättre period. När du frågar Rebecka hur hennes livssituation
ser ut berättar hon att hon har en 5-årig vilde till son och att hon arbetar inom
reklambranschen. Rebecka lever själv, hon säger att hon inte är något ”samboämne”, då det
alltid är en sådan röra hemma hos henne. Rebecka kan inte upprätthålla ordningen hemma, hon
glömmer bort var hon har lagt sina saker och hon blir lätt distraherad när hon börjar städa.
Rebecka skjuter upp betalningen av räkningar in i det sista och får ofta låna av vänner för att få
ihop ekonomin i slutet av månaden. Rebecka beskriver att det är som att hon har myrornas krig
i huvudet och tankarna hoppar utan att hon riktigt styr. Rebecka skojar och säger att lärarna

alltid brukade säga att hon hade myror i byxorna, ”jag är som en hel myrstack!” Det fungerar
på arbetet, där hon tycker om sina arbetsuppgifter och uppskattas för sina fantasifulla infall, sitt
driv och sin charm, men det kan vara svårt för Rebecka att koncentrera sig på sådant hon
tycker är tråkigt. Med lite vänlig bestämdhet kan du avbryta Rebeckas utläggning. Rebecka
tenderar att svara innan du ställt frågan klart, men när du rynkar på ögonbrynen förstår hon
vinken och försöker att lyssna färdigt på vad du säger. Det framkommer att Rebecka aldrig
tidigare har varit i kontakt med psykiatrin. Hon har haft 2 flera månader långa perioder med
nedstämdhet, då hon ”var som en zombie”. När du frågar henne om droger framkommer det att
hon tidigare provat hasch och amfetamin vid några tillfällen. Rebecka är utöver sin övervikt
kroppsligt frisk. Rebecka konstaterar tvärsäkert att hon har bulimi.
5a. Vilken/vilka andra diagnoser överväger du i Rebeckas fall, utöver hennes ätstörning? (4p)
ADHD, depression (behöver ej vara relaterat till substansmissbruk), missbruk.
5b. Rebecka beskriver problem med koncentration och impulsivitet. Vilken beh skulle kunna
hjälpa mot detta? (1p)
Centralstimulantia (Concerta).
5c. För att komma vidare i diagnostiken av symtomen i fråga 5a behöver du få in info också från
annat håll än från Rebecka. Vem ska du fråga för att få den infon och vad behöver du veta? (2p)
Fråga föräldrarna om uppväxtförhållanden, skolgång, socialt samspel, hereditet.
5d. Rebecka har berättat att hon tidigare använt narkotika. Påverkar det valet av beh du
föreslog i fråga 5b? Hur resonerar du kring detta? (2p)
Centralstimulantia missbrukas ofta. Skulle missbruk eller beroende föreligga skulle alternativa ickecentralstimulantiapreparat bli aktuellt.
[Beroende] Fall 4: Peter är en 42-årig säljare med representation. Gift, tre barn. Arbetet är
stressigt, hans lön är provisionsbaserad. I tonåren hade han rampfeber. De senaste åren har han
sökt läkare pga nervositet, ångest och oro. Han har fått pröva olika antidepressiva, först via
företagsläkaren, sedan på psykiatriska mottagningen och nu är han remitterad till dig på VC.
Pat är inte känd sedan tidigare.
Han är ordinerad T Zoloft (sertralin) 100 mg 1x1 och T Sobril (oxazepam) 15 mg vb. Efter en
stund, och efter dina väl ställda frågor, berättar Peter att han i själva verket endast tagit Sobril
trots att han alltid varit noga med att även hämta ut Zoloftreceptet. Han säger att han brukar få
Sobril även från sin 78-åriga mamma och att han tar mellan 4-8 tabletter per dag. Han har själv
försökt sluta efter att ha läst en artikel i Apotekets tidning om beroende, men han blev så dålig
när han slängde tabletterna att han började igen. Nu är han mycket rädd att du inte ska skriva
ut ett recept på Sobril.
4a. Vilken preliminär diagnos skulle du ställa och vilka andra diagnoser behöver du
fastställa/utesluta vid ett första besök av en pat som beskrivs enligt ovan? 3p
Fastställa om det finns ett beroende av bensodiazepiner eller inte. Fastställa om det också finns ett
blandmissbruk av alkohol. Är pat deprimerad?
4b. Vilka uppgifter är viktiga för att du ska kunna utreda och beh Peter adekvat? Varför? 5p
Droganamnes med tidslinje bakåt för att se vilken snittdos Peter haft så att man sedan kan stabilisera
dosen före en nedtrappning. Ta en alkoholanmanes. Lab (gamma-GT, ASAT, ALAT, CDT, MCV)
med tanke på hans riskyrke. Penetrera depressiva symtom.
4c. Varför blev Peter ”så dålig när han slängde tabletterna att han började ta dem igen”? 1p
Han fick abstinenssymtom.
4d. Ge exempel på ett allvarligt tillstånd som kan inträffa vid abrupt utsättning av höga doser
med bensodiazepiner? Beskriv hur det exempel du givit kan utvecklas över tid. 2p
Ep-anfall typ grand mal. Krampanfall kan uppträda inom 3 dygn men risk finns under 1 vecka.
Alt: Komplexa anfall kan förekomma, ex kan en ovanlig men allvarlig kompl vid bdz-abstinens är
delirium med desorientering och hallucinos och som kan utv efter några dagars/en veckas abstinens.
4e. Hur hanterar du pats önskan om recept på Sobril, på kort och på lång sikt? 4p
 Kortsiktigt: Erbjuder ett litet recept för ett par dagar alt delar ut liten dos ur medicinskåpet. Tar
tillbaka pat inom ett par dagar/snar återbesökstid för uppföljning och vidare planering.
 Långsiktigt: Vid första återbesöket görs en beh-planering tsm med pat för hur man ska trappa
ut det/de preparat som pat använt. Planeringen följs sedan upp med regelbundna återbesök.

4f. Beskriv minst 3 allmänna rek till läkare vid förskrivning av bensodiazepiner. 3p
 Innan lm förskrivs bör läk känna pats identitet och noga sätta sig in i dennes symtom och
problem.
 Förskrivningen bör lämpligen ej ske vid första kontakten med pat, som i stället ägnas åt
undersökning och förklaring av sjdsbilden för pat ”det goda samtalet”.
 Bensodiazepiner bör vara ett 2:ahandspreparat.
 Försök håll dosen låg och korttidsbehandla samt utvärdera.
 Endast kliniskt betydelsefulla symtom bör behandlas.
 Tidigare beroende av alkohol eller narkotika eller tidigare läkemedelsberoende måste beaktas
som en kontraindikation eller i varje fall kräva särskild vaksamhet
 Iaktta särskild försiktighet vid förskrivning av flunitrazepam till personer med tidigare
missbruk, personlighetsstörning och allvarliga psykiska störningar.
 Doseringen bör vara intermittent föra att inte beroendet och ackumulation ska uppstå.
 Den läk som initierar behandlingen bör se till att behandlingsplan finns och följs.
 Den läk som ordinerar ett beroendeframkallande lm har beh-ansvar tills annan kollega tar över.
 Använd antidepressiva vid inslag av depressivitet och ångest.
 Undvik iv opiattillförsel och opiater med kort halveringstid.
[Beroende] Fall 4: Du tjänstgör som allmänläkarjour i X-stad sent en fredagseftermiddag och in
kommer en kvinnlig pat, Eva, som är i 40-årsåldern. Hon söker hjälp för sin ångest. Av tidigare
journalanteckningar framgår att hon vid enstaka tillfällen sökt här tidigare pga ångest UNS och
depression. Pat är ensamstående och sjukskriven på halvtid pga smärta i nacke och axlar, en
whiplashskada, som hon fick i samband med en trafikolycka för 5 år sedan. Hon har försökt
arbetsträna på den andra halvan av arbetstiden, men varit borta mycket. Hon luktar
cigarettrök, är välsminkad och starkt parfymerad. Hon gråter och vädjar till dig om hjälp.
I samtal med pat framkommer det att hon under många år medicinerat mot ångest. Under 15
års tid har hon fått bensodiazepiner som ångestlindring. Vilket preparat hon tar och vem som fn
skriver ut hennes mediciner vill hon inte nämna, men framhåller att medicineringen ”står under
läkarkontroll”. Pat vill inte heller ange vilken dos hon har. Vidare framkommer det att man vid
flera tillfällen försökt sätta in antidepressiva (SSRI-preparat). Pat uppger att hon avbrutit
denna medicinering pga biverkningar, som hon dock inte kan precisera. Vidare penetrerar du
pats smärtproblematik och det framkommer att hon sedan olyckan har kontakt med en ortoped,
som förskriver Treo Comp. Denne har dock ingen kännedom om pats övriga mediciner. Pat tar
Treo Comp vb. På fråga om alkoholkonsumtion uppger pat att hon dricker ett glas vin till
maten, men vill inte gå närmare in på detta.
4a. Vilken preliminär diagnos skulle du ställa avseende ovan beskrivna fall? 2p
Läkemedelsberoende (benso/analgetikaberoende).
4b. Vilka andra tillstånd behöver du även beakta? 2p
Ångest/depression. Alkoholmissbruk/beroende.
4c. Ange 4 viktiga uppgifter för adekvat utredning av ev diffdiagnoser och beh av pat i fallet? 2p
Läkemedels/droganamnes. Alkoholanamnes. Social situation. Pats allmäntillstånd. Abstinenssymtom.
Psykstatus.
4d. Nämn 4 tillstånd som, om de kommer fram i anamnesupptagningen med pat, motiverar en
akut inläggning? 2p
 Tidigare EP, delirium tremens och/eller svåra abstinenssymtom.
 Blandmissbruk med alkohol i kombination med svåra abstinenssymtom alt riskabstinens.
 Påverkan av lm/narkotika/alkohol med samtidiga akuta psykiatriska symtom ex suicidrisk,
mkt svår ångest, psykosnära/akut psykotisk.
 Graviditet.
4e. Pat i fallet önskar medicin mot sin ångest och säger att hon tar 40mg Oxascand/dag. Hur
skulle du handlägga denna situation förutsatt att pat inte behöver läggas in akut?
Ange minst 2 alternativ till handläggningsmöjligheter inför helgen. Ge även förslag på
fortsatt uppföljning. 5p

Man kan låta bli att skriva ut lm och bara hänvisa till förskrivande läkare alt VC för att pat inte ska få
till vana att söka jour/akut när lm är slut. Emellertid har denna pat sökt vid enstaka tillfällen och
eftersom det är sent på eftermiddagen en fredag erbjuds pat i 1:ahand Atarax eller Lergigan. Troligen
tackar pat nej till erbjudandet. Alt är att du istället skriver ut ett kort recept på benso (den medicin
pat står på), som täcker helgens behov och ev även i detta fall analgetika (20 tabl Treo comp). Ett
ytterligare alt är att du delar ett dagsbehov från medicinskåpet och ber pat återkomma nästa dag för
mer. I alla fallen hänvisar du pat. till sin ordinarie förskrivande läkare eller VC snarast kommande
vardag för vidare behandling. Informera förskrivande läkare – om möjligt.
4f. Man lägger sällan in lm-beroende pat akut. Förklara varför! Beskriv hur man generellt
handlägger dessa pat. 4p
Beroende/missbruk av lm (opiater eller bensodiazepiner) är mkt sällan ett akut tillstånd, dvs inte
livshotande samt att lm-abstinens inte uppträder förrän oftast 1v efter avslutat intag. På en
akut/jourmottagning bedömer man pats allmänstillstånd och grad av abstinens. Om pat inte uppfyller
kriterierna för akut inläggning hänvisas pat till ordinarie förskrivande läkare eller erbjuds remiss till
VC alt till beroendevård om sådan finns, för vidare beh. Vanligen kan dock pat med lmmissbruk/beroende handläggas av intresserad läkare i öppenvård, VC eller motsvarande. I svåra fall
vårdas patna inom psykiatrin eller helst beroendevården om sådan finns. Viktigt att skapa allians med
pat och få denne motiverad till utsättning av medicinen. Långsam nedtrappning för bensodiazepiner
och lite snabbare för analgetika. Målsättningen bör vara att bli fri från medicinerna.
[Beroende] 2. Lars som är 33 år har vuxit upp i Norrtälje, har mor och tre äldre syskon på orten.
Fadern dog när Lars var 12 år, oklart om det var en konsekvens av långvarigt alkoholbruk eller
ett självmord. Lars arbetar på ett verkstadsföretag, men har varit sjukskriven i några längre
omgångar under 2007 och 2008. Lars har haft en längre relation med en jämnårig kvinna som
han känt sedan tidiga ungdomsår. Efter att de fått en dotter började det trassla i relationen och
för 3 år sedan separerade de. Dottern är nu 4 år. Lars sökte i början av 2007 på VC och träffade
en husläkare, vilken bland sina pat har flera av Lars familjemedlemmar och även fd sambon.
Mkt av problemen vid läkarkontakterna handlade om den spruckna relationen och om hur Lars
kommit att känna sig ledsen och uppgiven över att inte kunnat hålla ihop familjen. Husläkaren
satte så småningom in Citalopram, 40/dygn, vilket Lars fortsatt med. Lars har trots detta inte
återgått i arbete. Han har formellt haft delad vårdnad men det är oklart i vilken utsträckning
han verkligen tagit hand om dottern.
2a. Vad bör man som läkare ha i åtanke om man ska tänka på vanliga tillstånd hos en person i
denna situation? 2p
Missbruk/beroende.
2b. Vilka allvarliga tillstånd/risker hos en person bör man överväga i denna situation? 2p
Anmälan enl LVU ska alltid göras ifall minderåriga barn misstänks kunna fara illa. Risk att kombinera
t.ex. alkohol och Citalopram, risk att överdosera med Citalopram. Suicidrisk hos deprimerade personer.
Sjukskrivning kan leda till passivitet.
En kväll kommer Lars in till psykiatriska akutmottagningen på S:t Göran. Han har hämtats
med polis på VC i Norrtälje. Husläkaren har skrivit ett vårdintyg där det framgår att Lars idag
verkat påtagligt förändrad. Det var bara 1v sedan de träffades senast och Lars skulle då prova
att återgå i arbete, vilket han troligen också gjort. Lars har nu överraskande sagt att han är mkt
bekymrad över sin dotters hälsa. Menar att hans fd sambo försummar dottern genom att hon
dricker för mycket alkohol och har många män, Lars säger att han inte har förstått det förut
men är mkt säker på att det är så. När du träffar Lars på akuten står han i korridoren och
vägrar följa med in på ett us-rum. Du går in men Lars står kvar i dörren och skakar avvärjande
med armen när du vill att han ska sätta sig hos dig i rummet. Han förklarar att han inte förstår
hur han kunde skickas hit. Han har själv ”sträckt ut en hand till VC:s doktor” men känner sig
förskräckt över att han ”straffas” och att han skickats in till en psykiatrisk klinik. Anar varför
det hänt, vet att det finns ”några” som ligger bakom detta. Säger att det handlar om en
organisation som han inte vill berätta om. Han försöker svara dig när du ställer frågor men
dröjer med svaren flera gånger, som om han inte förstår på en gång vad du frågar efter. Ser
upprörd, konfunderad och lite småsvettig ut. Tar fortfarande Citalopram, men kan inte ange
vilken dos.

2c. Vilken diagnos har du anledning att först överväga? Motivera. 3p
Schizofreni: Paranoida vanföreställningar, kognitiva symtom, ”verkar påtagligt förändrad”.
2d. Vad kan ha utlöst den reaktion som uppträtt de senaste dagarna? 2p
Skulle kunna vara en cannabisutlöst psykos.
2e. Vilka diffdiagnoser kan du behöva överväga? 3p
Djup depression, bipolär sjd, dissociativa tillstånd, drogintox, tyroideasjd, CNS-infl.
2f. Vad är viktigt i ditt bemötande av Lars? 2p
Respekt, värdighet, pat-läkarallians. Bekräfta pat, berätta att du förstår att pats vanföreställningar och
att de kan vara jobbiga även fast du inte delar dem.
2g. Kan du tillämpa LPT om Lars skulle vägra att stanna? Motivera i vilken mån de kriterier
som gäller för tillämpande av LPT föreligger i denna situation. 3p
Ja. Pat ska lida av allvarlig psykiatrisk störning (psykos kan klassas som detta), vara i behov av
psykiatrisk dygnetruntvård (inkom med polis, risk att skada sig själv/ngn annan), motsätta sig vård.
[Beroende] Fall 4: Du sitter som distriktsläk och blir uppringd av en av dina pat som ber dig om
råd ang sin son. Han är 22 år och har de senaste 5 åren helt spårat ur med droger och
kriminalitet. Hon hade nästan helt gett upp hoppet om honom, men nu har han nyss avtjänat ett
längre fängelsestraff och under strafftiden kommit på andra tankar och gått igenom ett
drogavvänjningsprogram. Hon fick då åter kontakt med honom och det fanns en planering med
fortsatt vård och arbetsrehab efter frigivningen. Men bara några dagar efter frigivningen
hamnade han på akuten pga en överdos och var mkt nära att dö. Nu är han hemma igen – han
bor hos henne – men såvitt hon förstår är han igång och missbrukar igen. Hon är helt förtvivlad
och är rädd att han ska knarka ihjäl sig. Finns inget sätt att tvinga honom till vård undrar hon.
4a. Varför är risken för överdos av heroin särskilt stor direkt efter frigivning från fängelse? 1p
Om pat ej brukar heroin under fängelsetiden så inträffar en toleransförlust, vilket förklarar varför den
dosen man brukade ta innan man slutade med missbruket nu kommer leda till en överdos.
4b. Vilken substans använder man på akuten för att häva heroinöverdosen? 1p
Naloxon.
4c. Vad svarar du på hennes fråga? 1p
Ja, genom att göra en anmälan enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).
4d. Till vilken myndighet ska hon vända sig? 1p
Socialtjänsten. (Socialnämnden utreder, Förvaltningsrätten beslutar).
Mamman kontaktar myndigheten, som söker upp sonen och övertalar honom att gå på ett
samtal på Beroendekliniken. Han kommer till dig som nu tjänstgör som vik UL på
Beroendeklinik. Mamman är med. Du tar en droganamnes och får fram att han började med
hasch vid 14, testade amfetamin vid 15 och provade att röka heroin vid 17. Då kände han direkt
att det var ”hans drog” och 1 år senare hade han börjat injicera heroin. Ofta blandar han med
bensodiazepiner, ssk när han har ont om pengar till heroin och det händer fortfarande att han
röker hasch, men heroinet är hans huvuddrog. Han hade trott att han skulle klara att hålla sig
drogfri när han kom ut, men när han fick chansen kände han att han måste ta ”en sista gång”,
vilket alltså verkligen höll på att bli den sista. Nu vill han i stället ha Subutex (buprenorfin) då
han inte längre tror sig om att kunna bli drogfri. Mamman är mycket skeptisk. Är inte det också
knark? Sonen rättar henne och säger att det är medicin mot knark.
4e. Båda har rätt. Beskriv användningsområdena för Subutex (buprenorfin). 4p
Substitut vid avvänjning av opiatberoende (heroin) och smärtstillande till pat som inte tål andra opiater
eller opioider.
4f. Vilken farmakologisk princip ligger bakom och hur utnyttjas den i underhållsbeh vid
opiatberoende? 5p
Buprenorfin stimulerar µ-opioidreceptorerna samtidigt som den hindrar vissa andra opioider att binda
till dessa receptorer. Detta gör att effekten av samtidigt intag av heroin uteblir. Andra opioider med
högre receptoraffinitet kan fortfarande binda receptorerna.
Buprenorfin ger, till skillnad från många andra opioidagonister, endast starkare effekt i högre doser
upp till en viss gräns. Därefter hindrar buprenorfinet sig själv att binda till receptorerna vilket gör att
ökad effekt uteblir. Detta gör att långt gångna opioidmissbrukare med hög tolerans har svårt att få ett
rus av buprenorfin då deras tolerans är högre än buprenorfinets ”tak”.

4g. Vilka farmakologiska skillnader är det mellan buprenorfin och metadon? 4p
Metadon är en långverkande full µ-opioidagonist, medan buprenorfin är en partiell µ-opioidagonist.
Buprenorfin är mildare än metadon och kan ej överdoseras, däremot ökar risken att få
andningsdepression.
4h. Det nyaste preparatet, Suboxone, är en blandning av buprenorfin och naloxon. Vad finns
det för tanke bakom den kombinationen? 3p
Kombinationen med naloxon gör preparatet omöjligt att inta intravenöst (försvårar injicering), vilket
även gör Suboxone svårare att missbruka.
[Beroende] Fall 6: Stina, 35 år, kommer till VC på remiss från akutmottagningen för
uppföljande utredning av ”HV”. På remissen anges att hennes medicinering varit Treo Comp,
ev abusus (missbruk). Anledningen till att hon sökt akut hjälp är att hennes man blivit allt mer
orolig över hur hon mår och frågar om hon har ont igen. Bakgrunden är att Stina haft problem
med spännings-HV och migrän sedan mellanstadiet. Hon är utredd via neurologen och har fått
olika mediciner, men inte förrän hon fick Treo Comp tyckte hon att hon kände sig bättre. På
senare tid har dock även Treo Comp fungerat allt sämre, trots att hon höjt dosen har hon
dagligen ihållande skov av HV. Det framkommer att Stina tagit Treo Comp under ca 1,5 år.
Under de senaste 6 mån har hon mått sämre med ökad HV, sämst på morgonen. Hon känner sig
aldrig riktigt glad, är lättirriterad, har ofta ont, ”värk”, i kroppen och musklerna. Hon mår
jämt illa och känner att hon helst vill vara ifred. Hon brukar ibland ta upp till 10-18 tabletter
per dag, ibland 2-4 st per gång, beroende på tillgång – hon vet inte riktigt hur många det brukar
bli. I nuläget har hon svårt att få tag på tabletter.
6a. Hur handlägger du fallet Stina?
I) Vilken blir ditt upplägg och allmänna ”strategi”? (2p)
Använd preparatet pat använder. Avgiftning, fördela dosen jämnt över dygnet. Inj  po. Info. Trappa
ut tabl i snabb takt. Höga doser opiater minskas 10%/v. Doser <20 mg 3%/v.
II) Hur avser du att farmakologiskt behandla hennes överkonsumtion av Treo Comp? (3p)
T Catapresan 75 mikrog (endast om pats BT >90/60). T Lergigan 25 mg x1-2 (mot ångest och oro). T
Brufen 400 mg x1 (mot smärta). T Dimor 2 mg x2 (mot akuta diarréer). T Suboxone 2 mg/0,5 mg, 1216 mg i nedtrappning (mot opiatabstinens).
III) Finns det andra, alternativa och/eller kompletterande behandlingsmetoder? (1p)
Metadon istället för Suboxone/Subutex (buprenorfin). Ev öronakupunktur enl NADA.
6b. Vid missbruk av kodein/analgetika – vilka abstinenssymtom får du:
I) Efter 6-8 timmar (de vanligaste)? (2p)
Sekretion, gäspningar, rinnande, svettningar.
II) Under det första dygnet (förutom ovanstående)? (2p)
Sömnstörning, viktnedgång, irritabilitet, gåshud.
III) Upp till flera veckor efter avslutat missbruk (förutom ovanstående)? (2p)
Illamående, kräkning, diarré, buksmärta, ökad puls/BT, depression, svaghet.
[Beroende] 4. Det är fm och du jobbar på akuten då Niklas, en 35-årig ensamstående man,
kommer in för bed då han på morgonen uppträtt berusat på jobbet. Niklas arbetar som art
director på en känd reklambyrå och han åtföljs av sin chef, som berättar att han både är duktig
och skicklig i sitt arbete och en mkt omtyckt kollega. De senaste månaderna har man dock tyckt
att Niklas ”blivit annorlunda”. Till en början trodde man att det berodde på att han separerat
efter ett flerårigt förhållande, men snart har man förstått att han har en för hög
alkoholkonsumtion. Niklas har tidigare skött sitt arbete väl, men har den senaste tiden av och
till kommit sent, ibland luktat alkohol eller så har han helt uteblivit. Vid ett par tillfällen har
han också verkat vara berusad på arbetsplatsen. I det enskilda samtalet med Niklas
framkommer att han själv inte tycker att han har problem med alkohol och säger att han
accepterat att gå med till akuten därför att hans chef insisterat på det och han inte vill ställa till
med bråk. Det framkommer vidare att Niklas alkoholkonsumtion sedan ett par månaders tid
motsvarat i snitt 7-10 starköl en vanlig dag, men att det vid fest blir mer och även andra
starkare sorter. Niklas är vid samtalet samlad, men verkar obekväm med situationen. Han

blåste 1,9 ‰ vid ankomsten. När du frågar efter senaste intag berättar Niklas att han bara
druckit en öl på morgonen och att han känner sig nykter.
4a. Hur bedömer du Niklas tillstånd? Motivera kort. 2p
1,9 ‰ tyder på kraftig berusning och måttlig alkoholförgiftning med symtom som
koordinationssvårigheter, påtaglig berusning, alkoholdoft, illamående, humörsvängningar, ev
aggressivitet, balanssvårigheter, hängande ögonlock, fuktig blick, sluddrande tal. Verkar till
anamnesen ej vara ett engångstillfälle utan mer av kronisk karaktär.
4b. Vilken/a preliminärdiagnos/er ger du Niklas med avseende på hans alkoholkonsumtion? 1p
Lutar åt beroende, men skulle också kunna vara missbruk av alkohol.
4c. Vilka kriterier använder du för din/a diagnos/er? Beskriv kort varje kriterium du anger. 4p
Missbruk: Upprepad droganvändning  misslyckas med fullgöra sina skyldigheter, risk för fysisk
skada, upprepade kontakter med rättvisan, trots pågående/återkommande problem.
Beroende: Toleransutv, abstinens, intag av större mängd än vad som ansågs, varaktig önskan om att
kontroller intag, betydande del av livet ägnas åt att införskaffa/konsumera droger, ger upp viktiga
sociala aktiviteter, fortsatt droganvändning trots vetskap om orsakade besvär.
4d. Vilka ytterligare uppgifter behöver du för att kunna göra en fullständig anamnes? 2p
Tidigare ep-kramper eller delirium tremens, anhöriganamnes, AUDIT, CAGE.
4e. Vilka blir dina medicinska beh-åtgärder det akuta läget? Beskriv principerna för dessa beh
och varför du använder dem. 4p
Neurobion och Konakion. Vid okomplicerad alkoholförgiftning kan vätska (buffrad glukoslösning ofta
bra), sömn under övervakning och antacida vara tillräckligt. Diazepam (Stesolid) vid oro/ångest. Vid
svårare intoxer övervakas andning och vakenhet. Syrgas. Beh akut förvirring och motorisk oro. Justera
elrubbning vb. Ev profylax mot delirium och generella kramper (karbamazepin (Tegretol)).
Ventrikelsköljning och medicinskt kol endast vid blandförgiftning med lm när pat inkommit <1h efter
intag.
[Beroende] Fall 7: Du gör AT på VC i Öltuna utanför Malmö. En av dina första pat på
morgonen är Ann-Sofi, 42 år, som arbetar som flygledare på Kastrup. Företagsläk i Köpenhamn
har hastigt slutat och pat är därför tillfälligt hänvisad till sin VC. Orsaken till besöket är
arbetsgivarens krav på regelbundna friskintyg. Det framgår att Ann-Sofi är gift sedan 1985 med
en italiensk affärsman och har en son, 11 år gammal. Familjen bor i en villa strax utanför
Malmö. Hon har besökt VC en gång tidigare för 5 år sedan pga stress och sömnbesvär. Hon blev
då sjukskriven några veckor och fick Nitrazepam, 25st á 5 mg, 1 tabl till natten och har sedan
dess inte hört av sig. På frågan om allting ordnade sig förra gången svarar hon att eftersom
medicinen var för svag så var det inte lönt att fortsätta den tidigare kontakten. Hon hade i stället
fått några andra tabletter av en kompis och därefter besökt hennes läk som var specialist på
sömnproblem. Numera tar hon bara sömntabletter ibland när det behövs, men tycker det är
skönt att veta att de finns i lådan på nattduksbordet. Ingen mer sjukskrivning har varit aktuell.
I samband med us noterar du en viss rastlöshet och irritation. Levern palperas två tvärfingrar
under arkus och du får en ingivelse att fråga lite mer om hennes vardag och alkoholvanor. Det
framkommer att hon, eftersom hennes man är italienare, har ”kontinentala” alkoholvanor, för
det mesta med vin till middagen. Igår delade man på en flaska rödvin, det blev ca 3 glas var.
Ingen i familjen dricker starksprit men under helgerna blir det för det mesta en flaska vin både
till lunch och till middag. Någon gång kan det bli mer än en flaska eftersom mannen ofta bjuder
sina affärskontakter på middag i hemmet. Hon tycker själv att hon dricker som folk i allmänhet
och ser inget problem med detta. Hon berättar att hon för några år sedan åkt fast för rattfylleri
vid 9-tiden på morgonen efter en affärsmiddag pga av att hon haft 0,4 promille alkohol i blodet.
Hon framhåller dock med övertygelse att det måste ha varit något fel på provtagningen eftersom
hon inte druckit något sedan kl 23 kvällen innan. Festen hade gått helt lugnt till och hon hade
inte varit påverkad i någon högre grad. Hon fick villkorlig dom och böter. Efter att ha träffat en
övervakare några gånger tänkte hon inte mer på detta utan behöll sina tidigare alkoholvanor
och tycker att det är inget konstigt med det.
7a. Hur skulle du karaktärisera Ann-Sofis alkoholvanor? (1p)
Riskbruk, med tanke på att det blir 3 glas var när de delar på en flaska och att de allt som oftast dricker
4 flaskor per helg = 12 standardglas/v vilket både är över veckogränsen (>9) och tillfällesgränsen (>3).

7b. Hur går du vidare med alkoholanamnesen? (2p)
”Standardfrågor”, CAGE, AUDIT.
7c. Vad tyder det på att Ann-Sofi inte upplevde någon berusning trots en förhållandevis hög
blodalkoholhalt? (1p)
Förhöjd toleranströskel pga långvarig överkonsumtion.
7d. Varför hjälpte inte den förskrivna sömnmedicinen? (1p)
Korstolerans mellan bensodiazepiner (Nitrazepam) och alkohol föreligger. Hög tolerans för alkohol
innebör hög tolerans för denna sömnmedicin.
7e. För att kunna skriva ut ett friskintyg beslutar du ta vissa blodprover för att närmare belysa
hennes alkoholkonsumtion – vilka? (2p)
ASAT/ALAT, gamma-GT, CDT, EtG/EtS, B-PEth.
7f. Ni kommer överens om att träffas på nytt och du bokar in ett åb som Ann-Sofi uteblir från.
Du kontaktar henne per telefon och frågor hur det går med hennes försök att minska alkoholkonsumtionen. Du får ett svävande svar. Du ber henne skriva ned sin dagliga konsumtion och
bokar ett nytt åb. Ann-Sofi uteblir på nytt. Bör du agera och isf hur? Vilka faktorer kan ligga
till grund för åtgärder från din sida? (2p)
Ja, om jag misstänker att den minderåriga sonen skulle kunna fara illa har jag skyldighet att rapportera
detta till socialtjänsten. LVM skulle kunnat varit applicerbar om det varit en akut situation.
7g. Ann-Sofi kommer så småningom eftersom hon behöver sitt friskintyg för att kunna behålla
sitt arbete. Ur ovanstående ”anamnes” finns flera frågeställningar som du bör ta tag i när du
planerar den framtida kontakten med Ann-Sofi med avseende på hennes alkoholsituation. Nämn
minst 3 frågeställningar du bör ta tag i! (3p)
Hur är det med leverfunktionen (föreligger fibros)? Vilka sömntabletter tar hon? Finns risk för
utveckling av abstinenssymtom (DT/kramper, med tanke på irritation och rastlöshet)?
7h. Vilka lm kan man i 1:ahand överväga att använda för att hjälpa Ann-Sofi att minska sin
alkoholkonsumtion? (2p)
Disulfiram (Antabus), akamprosat (Campral), nalmefen (Selincro), Naltrexon.
-----------------------------------------------------------------VIDEOFALLEN----------------------------------------------------------------

[Affektiv] Videofall: 1. Skriv ett aktuellt psykiatriskt status på denna pat (6 poäng).
Välvårdad klädsel, orienterad till plats och person (tid efterfrågas inte), lucid, opåverkad, god formell
och emotionell kontakt, inga tecken till hallucinos eller vanföreställningar. Lätt förhöjd
grundstämning; uppvisar flera affekter samtidigt. Suicidalitet ej efterfrågat.
2. Vilken är den mest sannolika axel I-diagnosen? (2 poäng)
Bipolär I-syndrom, hypoman fas/mixed state.
3. Nämn några vanliga medicinska och sociala kompl till denna diagnos om den inte beh? (4p)
Beroende/missbruk av alkohol och nikotin, skuldsättning, olycksfall, promiskuitet, svält/intorkning.
4. Vad talar för respektive emot att denna pat kan vårdas enligt HSL? (3 poäng)
 För: Insiktsfull, följsam, inga uppenbara medicinska komplikationer, bra nätverk.
 Emot: Impulsiv, latent aggressiv. Kan snabbt ändra inställning till vården.
5. Nämn 3 vanliga preparat som används vid underhållsbeh av pat med denna diagnos. Ge ex på
viktiga biverkningar för det vanligaste av dessa preparat. (4 poäng).
Preparat: Litium, Lamotrigin, Valproat, Karbamazepin, atypiska neuroleptika.
Litiumbiverkningar: Törst, tremor, diarré, hypotyreos, nefrogen diabetes insipidus.
6. Pat läggs in enligt HSL. Efter ett par dagar slutar pat ta sina mediciner och vill skrivas ut
från avdelningen. Vad krävs för att konvertera pat till LPT? (4 poäng)
Allvarlig psykiskt störning. Oundgängligt behov av heldygnsvård. Pat vägrar vård eller kan inte ta
välgrundad ställning i frågan. Pat är farlig för sig själv eller någon annan.
7. Kvinnan har småbarn hemma. Vad är viktigt att beakta i det sammanhanget? (2 poäng)
Fundera över anmälningsplikten enl Socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Finns det anledning att misstänka att
barn kan fara illa? Finns det en närvarande ansvarstagande fader är anmälan oftast inte nödvändig.
Dock kan stöd från socialtjänsten ändå vara av värde varför kontakt med dessa gott kan diskuteras med
barnens far och pat.
[Affektiv] Videofall: a. Beskriv pats psykiatriska status. (4 p)

Vaken, ter sig helt orienterad och klar. Ger god formell och emotionell kontakt. Ngt osäker, tvekar i
svaren, men ingen svarslatens, inga andra tecken på psykomotorisk hämning. Lätt ångestfylld,
stämningsläget svårbedömt, ev ngt sänkt. Talet något detaljfattigt, inga psykostecken. Negerar
dödstankar och suicidtankar.
b. Pat ter sig initialt tungandad. Föreslå rimliga orsaker. (2p)
Ångest, hjärtsvikt, dyspné av pulmonell genes, obesitas, nervös inför videoinspelning.
c.Viken diagnos är mest sannolik. Motivera. (5 p)
Egentlig depression, återkommande. Episodiska besvär, sömnstörning, viss ökad oro, viss
aptitnedsättning, koncentrationssvårigheter, trötthet.
d. Vilka differentialdiagnoser är aktuella? Resonera för och emot de alternativ du anger. (3 p)
 Dystymi: För: Måttlig svårighetsgrad, ständigt återkommande (oklar duration).
Emot: Det episodiska förloppet.
 GAD: För: Ångestinslaget framträdande, osäkerhet.
Mot: Ingen muskelspänning, negerar ängslighet, det episodiska förloppet.
e. Vilken är gängse beh för detta tillstånd är aktuella, på kort och på lång sikt? Om du tar
hänsyn till pats sjdsgrad och hennes ålder? (4 p)
Antidepressiva med stödjande beh. Kognitiv psykoterapi? ECT?
f. Vilka somatiska sjdtillstånd kan bidra till en bild av den typ som denna pat presenterar? (2p)
Endokrina rubbningar (tyroideasjd (hypofunktion)). Bristtillstånd (B12/folat).
[Affektiv] Videofall: 1a. Beskriv ett psykiatriskt status på denna pat. 5p
Klar, vaken, vårdad sannolikt orienterad x4 (dock ej penetrerat), god formell och emotionell kontakt,
neutral till lätt sänkt grundstämning, inga psykostecken, ej ångestdriven, ingen psykomotorisk oro,
aktuell suicidalitet ej penetrerad (men säger att hon inte skulle kunna ta sitt liv).
1b. Vilken huvuddiagnos anser du vara den mest sannolika, baserat på de symtom och problem
som pat beskriver? Ange minst 4 symtom som du stöder ditt diagnosval på. 4p
Egentlig depression, recidiverande.
1c. Nämn 2 diffdiagnoser/tänkbara komorbida tillstånd som bör uteslutas detta fall. Motivera
utifrån vad som kommer fram i intervjun. 4p
 GAD: Muskelspändhet, små problem blir stora, allmän ångestbenägenhet.
 Paniksyndrom: Hon beskriver kraftiga ångestattacker, misstänkta derealisationskänslor, svårt
att andas, blir blockerad.
 Borderline personlighetsstörning (BPD): Problem redan i ungdomen med självskadebeteende
och nedstämdhet.
 Kluster C-personlighetsstörning
 Personlighetsstörning UNS: Omständigt osäker, orolig, aggressionshämmad, nedstämd och
konflikträdd.
 Tyroideasjd
 Missbruk
1d. Diskutera vilka behstrategier, farmakologiska och icke-farmakologiska, som är aktuella i
beh av denna typ av pat? 4p
SSRI, ev i komb med anxiolytika. Psykoterapeutisk beh gärna med KBT, stödterapi.
1e. Pat ska ha info om lm-behs uppföljning, planerade längd och de vanligaste (biverkningarna)
när och hur de yttrar sig – vad säger du till pat? 4p
Uppföljning inom 2v efter insättning av lm, utvärdering av beheffekt efter 4-6v, minst 6 mån beh (vid
recidiverande depression, som i detta fall, ev längre behtid). Vanliga biv är illamående, HV och en
initialt ökad oro. Dessa biv är övergående. Vissa pat kan få sexuella biv såsom minskad sexlust och
orgasmsvårigheter. SSRI-preparaten är inte beroendeframkallade.
[Affektiv] Videofall: 1e. Ange minst 2 lm som används för somatiska åkommor, som kan
påverka stämningsläge och ångestnivå. 2p
Kortison, tyroideahormon, betablockerare, alfa1-receptorblockerare, angiotensin II-antagonister.
1h. Pat har koronarkärlssjd med hypertoni och hyperlipidemi. Vilken betydelse kan hans
psykiska tillstånd ha för koronarkärlssjds prognos? 2p

Depression är en riskfaktor för död i hjärtkärlsjd av samma storleksordning hypertoni och
hyperlipidemi.
1j. Kan symtom och hur man förhåller sig till sjd skilja sig mellan män och kvinnor? 2p
Ja, t.ex. kan man spekulera i att kvinnor har lättare att söka vård, kvinnor suiciderar oftare med tablett,
medan män oftare skjuter sig själv, män kan bli mer utåtagerande medan kvinnor håller problemen
mer inom sig.
[Ångest] Videofall: 1. Skriv ett aktuellt psykiatriskt status på denna pat. (4 poäng)
Inget särskilt avvikande i status, möjligen något sänkt grundstämning, spänd. Suicidalitet ej penetrerat.
2. Vilken är den mest sannolika axel I-diagnosen enl DSM-IV utifrån de uppgifter som
framkommer i videon? Motivera kort (3 poäng)
Paniksyndrom med agorafobi. En blandning av somatiska och psykiska symtom som leder till ett
fobiskt undvikande beteende (T-banan), även färgat av en ”subklinisk” nedstämdhet med viktnedgång.
3. Pat nämner ett symtom som inte är typiskt vid denna diagnos, vilket symtom är detta och hur
resonerar du kring det? (2 poäng)
Viktnedgång ingår ej som kriterium för paniksyndrom, skulle kunna vara en ”subklinisk” depression.
4. Nämn några vanliga medicinska och sociala kompl till denna diagnos om den ej beh? (4p)
Nedsatt social funktion till följd av fobiskt undvikande beteende (relationer, arbetsförmåga, fritid),
sekundära depressioner, självmedicinering med alkohol, ev ökad risk för hjärtkärlsjd, hög
vårdkonsumtion.
5. Vilka evidensgrundade beh-alternativ finns för denna diagnos? (2 poäng)
Venlafaxin, sertralin, escitalopram, paroxetin, fluvoxamin, klomipramin, alprazolam, KBT, KT, ev
komb lm-KBT. (SSRI alt SNRI och KBT).
6. Beskriv vanliga hinder för framgångsrik behandling (4 poäng)
Feldiagnostik (somatisk och psykiatrisk), stigma, rädsla för biverkningar och beroende, dålig
följsamhet, biverkningar (sexuella biverkningar, viktökning, sedation, svettning, illamående), tidsbrist
i vården med dålig info och uppföljning av pat, har ej råd med medicin och/eller psykoterapi,
anhörigas och pats inställning till psykofarmaka, komorbiditet, missbruk, brist på KBT-terapeuter.
7. Vad kan läkaren och annan personal göra för att öka chanserna till bra behutfall? (2p)
Tillgänglighet, muntlig och skriftlig information till pat och anhöriga, sköterskeledda patgrupper, ev
patdagbok, kognitiv samtalsmetodik, uppmuntra kontakt med patorganisation.
[Autism/PS] Videofall: 1a. Beskriv ett psykiatriskt status på denna pat. 6p
Välvårdad, klar, vaken, sannolikt orienterad x4 (dock ej penetrerat), god formell kontakt, sämre
emotionell kontakt (stel i kontakten), grundstämning neutral, inga psykostecken, ej ångestdriven,
ingen psykomotorisk oro, suicidalitet ej penetrerat.
1b. Baserat på de symtom och problem som pat beskriver skulle man kunna misstänka att han
lider av ett tvångssyndrom. Nämn några ytterligare frågor du skulle vilja ställa för att bekräfta
diagnosen? 4p
Tidsåtgång/funktionsnedsättning, annan axel I-störning kopplad till tvångssymtomen, droger/fysisk sjd,
insikt, närmare penetration av tvångssymtomen.
1c. Man kan fundera över andra diagnoser i detta fall. Nämn 2 andra psykiatriska störningar
som du kan överväga i detta fall. Motivera och resonera utifrån fallet på filmen. 6p
Neuropsykiatrisk störning/autismspektrumstörning/Aspergers syndrom?: Symtomen startade redan i
förskoleåldern, tvång, svårigheter att anpassa sig i skolan, men å andra sidan säger han att han hade
många vänner och sportade. Det skulle behövas en bra anhöriganamnes.
Schizoid personlighetsstörning: Pat är 40 år och vågar inte närma sig en kvinna, har svårt att förstå
frågan om emotionellt intima relationer, ger ett stelt och oflexibelt intryck ur emotionell synpunkt,
tycks ha en dålig social funktion, bor antingen hos mor eller i gruppboende.
1d. Det finns delar i pats berättelse som förvånar dig. Hur kan man hantera sådan info? 2p
Pat beskriver sig som aktiv och att han hade många vänner i barndomen. Här skulle man vilja få
information av anhöriga.
1e. Diskutera vilka behstrategier, farmakologiska och icke-farmakologiska, som är aktuella i
beh av pat med tvångssyndrom? 4p
SSRI eller klomipramin. Psykoterapi såsom KBT (exponering med responsprevention).

Fall 1: Gunnar
Gunnar är 78 år och du känner honom väl eftersom du behandlar hans gikt på vårdcentralen i
Lycksele, där du vikarierat som läkare det senaste året. Han söker nu därför att han har en
tryckande huvudvärk till vänster i huvudet. Den började för knappt två veckor sedan och har
blivit värre. Han har haft svårt att sova de senaste nätterna på grund av huvudvärken. Du tycker
att han ser både magrare och äldre ut än vanligt. När du frågar om han gått ner i vikt säger han
"ja, jag har bara kunnat äta soppa och dricka te sista veckan för det gör så ont i huvudet när j ag
tuggar. Vad kan det vara som gör så ont?"

(3 p)

1. Ange tre sannolika diagnoser.

PV
Bedömningsmall. Tumor cerebri/metastaslsubduralhematom, temporalisarterit
och dental sinuit.

2. Vilka ytterligare symtom efterfrågar du för att närmare analysera
tillståndet, med inriktning på de tre föreslagna diagnoserna?

(3 p)

PV

Bedömningsmall. Du.frågar om trauma. ;f/amående, kräkningar, dygnsvariation
av huvudvärken. muskelsvaghet/tröllhet (Polymyalgia rheumatica),
synrubbningar, feber och ensidig snuva.
OBS: Om annat adekvat diagno~förslag getts i.fråga 1, ger relevanta
anamnesuppgifterfull poäng.

3. Vilka riktade kliniska undersökningar gör du direkt för att närmare
analysera tillståndet, med imikh1ing på de tre diagnoserna?

Bedömningsmall:
• .fit!lständigt neurologiskt status inklusive ögonbottnar
• palpation av er. temporalis
• ÖNH-status inklusive undersökning av munhålan (tandstatus) och näshåla
(före och efter avsvällning)
OBS: Om annat adekvat diagnosförslag getts ifi·åga 1, ger relevanta
undersökningar full poäng.
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(3 p)

PV

Gunnar, 78, söker på sin vårdcentral för ett par veckors vänstersidig huvudvärk som stör sömnen och smärtar när
han tuggar. Han har magrat.

De mest troliga diagnoserna är tu mor cerebri/metastas/subduralhematom, temporalisarterit och denta l
sinuit. Viktiga anamnesuppgifter är illa mående, kräkningar, dygnsvariation av huvudvä rken,
muskelsvaghet/trötthet, synrubbningar eller and ra besvär respektive feber och ensidig snuva.
Undersökning bör innehå lla fullständigt neurologiskt status inklusive inspektion av ögonbottnar, pa lpation
av a. temporalis, ÖNH-status inkJusivc undersökning av munhå la (tandstatus) och näshåla.

Gunnar har inte haft feber, men hustrun har haft en svår maginfluensa för en vecka sedan. Han
känner sig trött, dock inte öm eller svag i större proximala muskelgrupper. Han rapporterar inga
andra besvär av de du efterfrågat och uppvisar ingen fokalneurologi i status. ÖNH-status u.a.
Däremot palperas a. temporalis hård och slingrig på vänster sida.

4. Vilka prover/undersökningar behöver du ta/göra akut och vi.lka icke-akuta
undersökningar ingår i den aktuella utredningen?

(3 p)
PV

Bedönmingsmall. Akut: SR, CRI'.
Remiss.för temporalisbiopsi snarast, ochför CT-skalle om misstanke kvarstår
efter övriga svar och utifrån klinik

5. Vi lka fynd förväntar du dig av den akuta provtagningen om din
diagnosmisstanke är riktig?

(1 p)
PV

Bedömningsmall. Både SR och CRI' är förhöjda.

6 . Du gör även en ögonbottenspegling. Hur förväntar du dig att ögonbotten
ser ut på höger respektive vänster sida?

(1 p)
PV

Bedömningsmall. Normala bilateralt.

7. Kroniskt subduralhematom kan vara en v iktig differentialdiagnos vid
huvudvärk hos en äldre person. Ange tre viktiga anamnestiska uppgifter
eller statusfynd som kan styrka misstanken på subduralhematom.

Bedömningsmall. Skalltrnuma senaste månaderna, antikoagulantiabehandling,
personlighetsförändring (.r;low cerebra!ed), gångrubbning.

2

(3 p)
Neuro

Gunnar, 78, söker på sin vårdcentral för ett par veckors vänstersidig huvudvärk med tuggclaudicatio och
avmagring. Han har en förtjockad a. temporalis på vänster sida. Ingen värk el ler svaghet i prox imala
muskelgrupper.

Du ordinerade a kut CRP (65 mg/L) och SR (67 mm). G unnar har sannolikt en temporalisarterit.
Ögonbottna rna såg normala ut bilat. F'ö r att utesluta/styrka misstanke om kroniskt subduralhe matom
frågade du om skalltra uma senaste må naderna, antikoa gula ntiabehandling, personlig hetsförändring (slow
cerebrated), gångrubbning.

Gunnar svarar nekande på samtliga dina frågor rörande kroniskt subduralhematom och inga
statusfynd styrkte misstanken . Han tillägger att det kanske har betydelse att han igår när han var
ute och gick så försvann plötsligt synen på det vänstra ögat, det var som om en rullgardin hade
dragits ner för ögat. Han stannade ti ll någon minut men fortsatte sedan att gå och efter
ytterligare ett par minuter drogs rullgard inen upp igen och synen var precis som vanligt.

8. Vad kallas detta tillstånd?

(1 p)
Ögon

Bedömningsmall. Amauros;sfugax.

9. Nämn två andra ögondiagnoser som kan vara associerade med
temporal isarterit.

(2 p)
Ögon

Bedömningsmall. Centralarläroklus;on, grenartäroklusion, AION. PION. obka
ögonmuskelpareser.

10. Förhöjda värden på SR och CRP talar för att det rör sig om
temporalisarterit. Vad gör du nu?
Bedömningsmall. Du beställer biopsi av art. temp. sup. via kirurgmottagning,
men ordinerar omedelbar/ Prednisolon (60 mg/dygn).
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(2 p)
Ögon

Gunnar, 78, söker på sin vårdcentral för ett par veckors vänstersidig huvudvärk med tuggclaudicatio. Han har en
förtjockad a. temporalis på vänster sida och haft ett övergående synbortfal l. lntlammationsparametrar är förhöjda.

G unnar hade troligen en ama urosis fuga x när ha n var ute och gick. Övriga tänkbara ögondiagnoser vid
temporalisa rterit är centralartärocklusion, grena rtärocklusion, AION, PION, olika ögonmuskelpa reser.
Du beställer biopsi a v art. temp. sup. via kirurgmottagning, men ordinerar omedelbart P rednisolon. CT
skalle ej nödvändigt i detta skede, då du ha r diagnosen, men bör s ke om Gu nnar inte svara r prompt på
beha ndlingen.

11 . D et är viktigt att noga monitorera behandlingen. Nämn fyra viktiga
åtgärder inför och under kortisonbehandling. (4 x 0,5 p)

Bedömningsmall. Information:
styrs med hjälp av SR och CRP
lungröntgen med tanke på tbc
kontroll av b-glukos
subslitutionsbehandling med calcium och bi~fo.~fonat
risk för ulcus
dosen kommer all trappas ned långsamt, p.g.a. nedreglering av egenproducerat
kortisol

4

(2 p)

PV

Gunnar, 78, söker på sin vårdcentral för ett par veckors vänstersidig huvudvärk med tugg-claud icatio och
amaurosis fugax. Han har en förtjockad a. temporalis på vänster sida, CRP 65 och SR 67. Gunnar insattes genast
på Prednisolon.

Du informerar Gu nna r om att behandlingen ska pågå i 1-2 å r, att ma n komme r att följa SR och CRP för a tt
fö lja förloppet och att det är viktigt att han sköter sina kontroller. B-glu kos kontrolleras inna n
behandlingsstart, liksom att man tar en lungröntgen med tanke på tbc (eftersom Gunnar var med på den
gamla tbc-tiden). Dosen kommer, när behandlingen ska avslutas, a tt trappas ned lå ngsamt p.g.a. att det
skett en ned reglering av egenproducerat kortisol.

Gunnar blev snabbt fri från värken. Han fick utöver Prednisolon, även omeprazol, zopiklon,
kalcium och bisfosfonat. Temporalisbiopsin visade jättecellsarterit.
Efter en vecka ringer Gunnar och berättar att han förlorat en del av synen på ena ögat; det är
som en skugga i synfältet nedåt på vänster öga. Skuggan är kvar och är konstant. Under
telefonsamtalet framkommer så smån ingom att Gunnar inte tagit alla Prednisolontabletter, utan
bara hälften av dem . Han tyckte att det blev så mycket medicin.

12. Vad kan Gunnar ha drabbats av nu i sitt vänstra öga? Ge två
diagnosförslag och beskriv kort hur ögonbotten då ser ut.

(4 p)
Ögon

Bedömningsmall. Grenartärock!usion (ischemisk. blek och lätt svullen näthinna
uppåt), grenvenstrombos (f!amb!ödningar, ödem upptill; näthinnan), eller
näthinneavlossning väns/er (näthinneavlossning uppå!}

(I p)
Ögon

13 . Vilka prover ordinerar du?
Bedömningsmall. SR och CRP
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Gunnar, 78, söker för ett par veckors vänstersidig huvudvärk med tugg-claudicatio. Han har en fOrtjockad a.
temporalis på vänster sida. Gunnar insattes genast på Prednisolon. Han bar dock inte tagit sina kortisontabletter
som han skulle och fått ögonengagemang.
Tänkba r a t illstå nd ä r gr ena rtärocklusion (ischemiskt blek och lätt svullen näthinna uppåt),
grenvenstrombos (fla rn blödningar, ödem upptill i näthinnan) eller näthinneavlossning vänster
(näthinneavlossning uppåt). Du or din er a r CRP (35) och SR (40).

Gmmar hade fått en grenartärocklusion. Han lades in på sjukhuset med intravenös
steroidbehandling i några dagar och gick sedan hem med Prednisolon. Nu med strikta order att
inte själv ändra på doserna. CRP var 7 och SR 9 vid utskrivningen.

14. Innan Gmmar åkte in till sjukhuset frågade han dig om han kommer att få
synen t ill baka? Vad svarade du honom?

Bedöm11ingsmall. Nej, skadan är permanent, och atl f ortsall behandling är viktig
så att inte tillståndet.förvärras.
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(1 p)
Ögon

Gunnar, 78, söker för ett par veckors vänstersidig huvudvärk med tugg-claud icatio. Han har en förtjockad a.
temporalis på vänster sida. Gunnar insattes genast på Prednisolon. Han tog för lite ko11ison initialt, drabbades av
grenartärocklusion och fick läggas in för intravenös steroidbehandling några dagar. Återgick sedan till peroral
behandling som innan.

Syn bortfallet är bestående.

En månad senare ringer Gunnars hustru, förtvivlad. Gunnar är på väg till dig nu, berättar hon.
Han kör själv bilen. Hustrun besk.river att han är helt förändrad, sover knappt, är uppe och
flyttar om i huset stöne delen av nätterna. Eftersom de fått veta att han kunde få
sömnsvårigheter har de tänkt att det är förväntat. Dock har det tilltagit och han har varit rejält
snurrig och också argsint de senaste dagarna. "Han som. alltid varit den snällaste människa i
världen, rör inte ens sprit!"
Nu på morgonen hade han hävdat att hustrun måste vara sjuk, så trög och ovillig som hon är att
ta itu med hans ideer. Han fick för sig att han måste åka till vårdcentralen för att diskutera
hennes tillstånd med dig, då hon inte velat tillstå att det är något annat fel på henne än att hon är
helt slut av att hålla ordning på honom.
15. Hur benämns det uppkomna tillståndet, och vilken är den mest sannolika
förklaringen?

(2 p)
Psyk

Bedömningsmall. Steroidinducerad mani/p sykos.

16. Ange två fynd som man kan förvänta sig i psykiskt status hos Gunnar?

(2 p)
Psyk

Bedömningsmall. Förhöjd grunds·tämning, irrilab;/itet. vanföreställningar.
grandios .~/älvbild, rastlöshet.

17. Vad behöver du för ytterligare anamnestiska uppgifter för att klargöra
etiologin bakom det uppkomna tillståndet? Ange två. (2 p)

Bedöm11i11gsmal/. Tidigare p sykiatrisk anamnes, hereditef. om han tagit sina
mediciner.
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(2 p)
Psyk

Gunnar, 78, söker fur ett par veckors vänstersidig huvudvärk med tugg-claudicatio. Han har en förtjockad a.
temporalis på vänster sida. Gumiar insattes genast på Prednisolon. Han tog fur lite kortison initialt och drabbades
av ett bestående synbortfall. Nu har Gunnar inte sovit ordentligt på några veckor och b livit personlighetsförändrad.
Hustrun ringer dig.

Du misstänker att Gunnar ha r drabbats av en ster oidinducerad ma ni/ psykos. Han har då sannoli kt en
förhöjd g rundstämning och eventuellt vanförestä llningar och/eller hallucinos. Du frågade hustrun reda n i
telefon om ha n hade haft någon t idigare psykiatrisk sjukdom, vilket inte va r fa llet. Du frågade också om
hon trodde att han tagit sina Prednisoionta bletter.

Medan du ännu talar i telefon hör du att det uppstår tmnult i väntrummet. Du går dit och får se
Gunnar, på strålande hmnör, förklara för receptionisten att han körde om "den där lusen till
skolbuss" i rondellen borta vid skolan - "här ser du en riktig chaufför!". Han kan inte uppge sitt
personnummer, men väl sitt namn.
"Men jag är inte här för min skull, utan för frugan, som försöker ta bilen ifrån mig. Nu passar
hon på när hon tror att jag är blind. Men se, det är jag inte, i själva verket ser jag allt klart nu!
Jag ska bygga en rallybana på vår mark, det är just vad som saknas här i bygden. Hon påstår att
jag inte är fösk, men det är hon som är sjuk, hon är galen och försöker hindra mig! Igår skulle
hon att kalla på grannen - hon trodde det skulle stoppa mig - men då sa jag att gör du det, så tar
jag fram bössan! "

18. Hm· går du tillväga för att få Gunnar till adekvat vård? Resonera utifrån
juridiska förutsättningar.

(5 p)
Psyk

Bedömningsmall. S!a·iver vårdintyg (I p) och begär polishandräckning (I p).
Gunnar uppfyller kriterier för vård enligt LPT: allvarlig psykisk störning (APS) i
form av mani/psykos (1 p). oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård, då
han är.farlig.för sig ~jälv och andra (J p) och avsaknad av .~j'ukdoms ins ikl och
vårdmotivation (1 p).

19. Vilken/vilka fa1111akologisk/a behandling/ar (principer) behöver Gunnar
när han kommer till adekvat vård i det akuta skedet?
Bedömningsmall. Sömninduktion (1 p). antimanisk/antipsy kotisk behandling
(1 p).
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(2 p)
Psyk

Gunnar bedömdes vara psykotisk, i behov av psykiatrisk heldygusvård och han motsatte sig
sådan. Du skrev ett vård intyg och begärde polishandräckning. Gunnar inlades på psykiatrisk
klinik, där han fick både sfönnmedicin och ett antipsykotiskt medel. Kortisondosen kunde
minskas till 20 mg/dygn utan att SR och CRP steg.
Efter två veckor var Gunnars stämningsläge neutralt men han kunde inte sova utan
nattmedicinerna. Han hade vissa kvarstående minnesproblem. Efter 1\/i år med långsamt
minskad Prednisolondos, utan att inflammationsparametrarna någonsin svängde och utan
tillkomst av nya besvär, kunde Gunnar sluta med alla mediciner utom sitt gamla Zyloric.
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Fall 2: Erika
Erika, 29 år, har känt sig oförklarligt trött i några månader och har beställt tid på vårdcentralen
där du har ett vikariat som underläkare. Hon berättar atl hon löptränar flera gånger i veckan och
är noga med mat och hälsa. Hon känner sig ändå hängig och det hjälper inte med löpturer och
regelbunden sömn. Hon undrar om du kan ta några prover för att kolla om det är något fel ?

1. Du

bö~jar

genast fundera över möjliga förklaringar till Erikas trötthet, men
vad behöver du först göra utifrån ett patientcentrerat fö rhå llningssätt?

Bedöm11i11gsmall. Fraga Erika om.farhågor.. föreställningar och
jorväntningar på besöket, utöver provtagning

1

(3 p)
PV

Erika, 29 år, har känt sig oförklarligt trött i några månader och har beställt tid på vårdcentralen där du har ett
vikariat som Lmderläkare. Hon löpt:ränar flera gånger i veckan, är noga med mat och hälsa, men käimer sig ändå
häng ig och det hjälper inte med löpturer och regelbunden sömn. Beskriver också vissa koncentrationssvårigbeter
på arbetet. Hon önskar provtagning för att se om det är något fe l.

Du efte rhör vad Erika ha r för tankar om vad tröttheten kan bero på (föreställningar), om det ä r något
sä rskilt hon oroar sig för (farhågor) och om det är något a nnat än provtagning hon hoppas få ut av besöket
(förväntningar).

Erika berättar att hon har tänkt att det kunde vara blodbrist. En kompis på arbetet hade det och
blev bra då hon fickjärn. Det har va1it svårt att koncentrera sig på pappersarbete på sista tiden.
"Det verkar så konstigt eftersom jag aJdrig känt mig så här förut." Jag är ju van att alltid göra
en massa saker, träffa vänner, och nu orkar j ag ingenting." Erika säger också att hennes sambo
Björn blir besviken men också orolig, "du måste göra nå't!"
Utöver anemi, funderar du på depression eller utmattningssyndrom, och går över
till läkarens del av konsultationen.
2. Vilka ytterligare symtom behöver du efterfråga utifrån
depressionsmisstanken? Ange fyra.

(3 p)
Psyk

Bedömningsma/I. Nedstämdhet, bristande intresse, 1 p vardera - om inget av
dessa är med, 0 p.
Därutöver 2 av/oljande: matleda!viktnedgång, sömns förning, hämning/agitation,
nedsatt .~jälvkänslalskuldkänslor, livsleda/suicid!ankar. 0.5 p vardera.

3. Nämn två saker som skiljer ett utmattningssyndrom från en depression.

(2 p)
Psyk

Bedömningsmall. Jdent(fierbar sh·essor, symtom som stresskänslighet.
uttröttbarhet och kognitiva problem. forlopp (/angvariga prodromalsymtom, ofia
akut försämring och tendens till kronicitering). Ev. också patofj1siologi och
behandling. Depression kan vara en.foljd av utmaffningssyndromet.

4. Ange tre prover är som är rimligt att ta i detta skede, samt för vart och ett
tänkbar ananmestisk uppgift eller statusfynd som skulle öka sannolikheten
för positivt fynd. (6 x 0,5 p)
Bedömningsmall.
Laboratorieprov Anamnes uppgift ell er statusfynd
Bleka konjunktivae, blödningji·ån farm, rikliga menses
Hb
jän1fattig kost
Frnsen, alt varm, tremor

TSH
S Rl('RP.
B-gfuk-0s
U-IICG (grav-tes/).
Borreliaserologi,
Bl2

Jnfektionstecken.
m.m.

su~febrili1e 1,

2

ledvärk, svullna lymfkörtlar

(3 p)
PV

Erika, 29 år, har känt sig oförklarligt trött i några månader och har beställt tid på vårdcentralen där du har ett
vikariat som underläkare. Erika löptränar flera gånger i veckan, är noga med mat, hälsa och sömn. Hon känner sig
ändå allmänt hängig. Hon oroar sig för att det är järnbrist, eller kanske fibromyalgi , som mamman har. Sambon är
orolig.
E rika nekade till nedstämdhet, men kände ett minskat intresse för umgiinge och också för jobbet. Hon hade
inte gått ned i vikt och hon sov bra, ka nske lite för mycket, kände ingen livsleda. Hon tyckte inte att hon
egentligen hade mer stress på jobbet eller annars än vanligt, det var bara att bon inte o rkade som vanligt.
Egentligen trivs hon på jobbet och brukar ha det bra med Bjö rn. Förnekade livsleda. Ni ko m överens om
att ta Hb, t rots att hon verkade äta järnrik kost, inte hade haft några blödningar som hon visste, eller säg
blek ut. Dessutom togs TSH, B-glukos, SR/CRP. Ni avstod frå n graviditetstest, då hon å t p-piller.

Alla prover var no1maJa och ni kom överens om att prova behandling med SSRI på misstanke
om depression. "Ja, kanske är det en depression om du säger det. Min mamma fick sådana
tabletter förut. Hon har fibromya lgi och var jättedeppig, men blev faktiskt gladare när hon fick
behandling".
5. Vilken information ger du Erika om behandlingen?

Bedöm11i11gsmall.
Upptrappning initialt (1 p), 2-4 veckors effektlatens (J p). vanliga
biverkningar (illamaende, huvudvärk. tremor och ångest initialt, samt sexuella
biv. pa längre sikt) (I p), beh. ska paga minst 6 manfrcm effekt (1 p}, /angsam
utlrappningför att undvika utsättningssymtom alt. åte1fall (1 p}. ej
beroendefi·amkallande (I p).

(6 p)
Psyk

Erika, 29 år, liar känt sig oförklarligt trött i några månader och har beställt tid på vårdcentralen där du har ett
vikariat som underläkare. Erika löptränar fl era gånger i veckan, är noga med mat, hälsa och sömn. Hon känner sig
ändå allmänt hängig. Hon oroar sig för att det är järnbrist, eller kanske fibromyalgi, som mamman har. Sambon är
orolig. Efter att HB, TSH och B-glukos varit no1111ala påbötjades antidepressiv behandling med SSRI.
Du informerade om vanliga biverkningar inkl. sexuella biverkningar. Ni trappade upp dosen initialt och
E rika fick veta att det ka n ta fle ra veckor innan effekt ses. Ni planerade fortsatt behandling i minst sex
må nader efter erhå llen effekt, därefter lå ngsam nedtra ppning. Du nämnde även att medicinen inte är
beroendefra mkallande.

Erika hade ingen tydlig effekt av SSRI-behandlingen, men ville ändå fortsätta. Efter några
månader släppte dock tröttheten och hon slutade ta läkemedlet efter sammanlagt tio månader.
Ett år efter första besöket kommer hon åter, nu med hörselnedsättning på höger öra sedan en
vecka. "Det är jättestörande på lektionerna".

6. Ange fyra orsaker, på olika nivåer, som kan ligga bakom en nytillkommen
hörselnedsättning (4 x 0,5 p). Ange nivå (lokal isation) för varje förslag (4
X 0,5 p).

(4 p)
Öron

Bedönmingsmall.
Vaxpropp - ytteröra
Förkylningsrelateral - mellanöra (ÖLI m. m.)
cochleär skada (traumatisk eller kärlocklusion) - inneröra
Borrelios, kär/propp 11/ärnstam - central skada

7. Vilka undersökningar kan du göra i primärvård för att nivåbestämma
orsaker till hörselnedsättning? Ange fyra.

Bedömningsmall.
Otoskopi
Hörselprov med v;skstämma och konversationsstämma
Weber. Rinne
Ev audiometri, ev ty mpanometr;
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(2 p)
Öron

Erika, 29 år, har känt sig oförklarl igt trött i några månader och har beställt tid på vårdcentralen. Erika löptränar och
är noga med mat, hälsa och sömn. Hon känner sig ändå allmänt hängig . Efter att ha uteslutit anemi,
thyreoidearubbning och diabetes påbörjades antidepressiv behandling med SSRI. Trots bristande effekt fortsatte
hon och när tröttheten vek efter några månader, fortsatte behandl ing i ytterligare ett halvår när den trappades ut. Ett
år efter första besöket kommer hon åter, nu med hörselnedsättning på höger öra sedan en vecka.

Vaxpropp i ytterörat, retning i mellanörat till följd av t.ex. ÖLI, cochleär skada i innerörat och central
skada av cirkulatorisk eller infektiös genes kan orsaka ensidig hörselnedsättning. Du kunde otoskopera,
göra hörselprov med konversations- och viskstämma, samt testa med Weber och Rinne. På din vå rdcentral
fa nns ingen möjlighet tiJI audiometri eller tympanometri, men vissa har det.

Redan vid otoskopin fam1 du dock en rejäl vaxpropp, som du extraherade med sug. Erika
återfick genast hörseln och gick hem nöjd.
En månad senare söker Erika direkt på ögonakuten. " Jag var ute och sprang i går, har ofta ont i
benen nuförtiden när jag springer, så jag tar det lite lugnare, men när jag kom hem märkte jag
att jag inte ser på höger öga och nu gör det ont när jag rör ögonen också. Det har varit stressigt
senaste tiden på jobbet, och jag är trött och utarbetad. Kan det vara allvarligt?"
Ögonläkare konstaterar direkt att ögat inte är rött.

8. Vad kan sannolikt orsaka ögonbesvären?

(1 p)
Ögon

Bedömningsmafl. Optikusneurit.

9. Om ögat varit rött, vilka diagnoser kunde då ha varit möjliga hos en patient
i Erikas ålder? Ange tre alternativ.

(3 p)
Ögon

Bedömningsmall. fri!, ko11jurzktivit, främmande kropp.

10. Vilka undersökningar görs på ögonakuten i Erikas fall (3 x 0,5 p) och hur
genomförs de (3 x 0,5 p)? Beskriv kort.

Undersökning
Visus - nedsatt

Färgseende

RAP D-swinging
flash light test

Genomförande
El! öga i taget
1) utan glas
2) + glas ej bällre, - glas
3) + i test (halvera .syrzskärpan)
4) Steniopeiskhål
Max plus ~/as
hhihara eller annan.färg/est kontro!lerar etr öga i
taget

Lyser.först 3 sek i ett öga båda pupillerna drar i hop
s ig.Fly/la sedan lyset till det andr öga ingen pupill
drar i hop sig. då är det en defekt ajferent skada på det
öga man lyser.
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(3 p)
Ögon

Erika, 29 år, har känt sig oförklarligt trött i några månader och har beställt tid på vårdcentralen. Erika löptränar och
är noga med mat, hälsa och sömn. Hon känner sig ändå allmänt hängig. Efter att ha uteslutit anemi,
thyreoidearubbning och diabetes påbö1jades antidepressiv behandling med SSRJ. Trots bristande effekt fo1tsatte
hon och när tröttheten vek efter några månader, fo1tsatte behandling i ytterligare ett halvår när den trappades ut. Ett
år efter första besöket kommer hon åter, nu med hörselnedsättning på höger öra sedan en vecka. Hon har dessutom
på senare tid haft ont i benen när hon löptränar.
En månad efter vaxproppen, får E rika plötslig synnedsättning på höger öga sa mt smärta vid ögonrörelser
och söker på ögonakuten. Den troligaste diagnosen är optikusneurit, men om hennes öga hade va rit rött,
skulle irit, konjunktivit eller frä mma nde kropp ha varit rimliga orsaker hos en person i Erikas å lder. Du
testade visus, fä rgseende och RAPD.

Visus var 0, 1 och färgseendet nedsatt. Erika hade positiv RAPD. Resultaten talar för
optikusneurit,

11. Vad blir nästa åtgärd, vilken är behandlingen och hur länge ska den pågå?

Bedömningsmall. Akut (0,5p) remiss till neurologklinik (0.5p) för Solumedrol
(0,5p), i tre dagar (0,5p).
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(2 p)
Ögon

Erika, 29 årig idrottslärare, har behandlats för depression med SSRI under tio månader p.g.a. oförklarlig trötthet
och koncentrationsbesvär. Man uteslöt anemi, thyreoidearubbning och diabetes. Ett år efter första besöket sökte
hon för hörselnedsättning på höger öra, vilket visade sig vara en vaxpropp. Hon har på senare tid halt ont i benen
när hon löptränar. En månad efter vaxproppen, får hon plötslig synnedsättning på höger öga samt smä1ta vid
ögonrörelser och söker på ögonakuten. Visus var 0, l och färgseendet nedsatt. Erika hade positiv RAPD.
Resultaten talar för opticusneurit,
Ögonlä ka re skrev a kut remiss till neurologklinik för inläggning och beha ndling med Solumedrol i tre
daga r.

På Neurologen genomförs en MR-undersökning av hjärnan. 1 svaret anges att det finns tolv
förändringar "med typiskt MS-utseende", 5-9 mm stora. Två av förändringarna är
kontrastladdande.
Den radiologiska bilden bör styrkas av kliniska symtom och statusfynd samt likvorfynd.

12. Nämn två av Erikas genomgångna besvär under det senaste året som kan
vara kopplade till den nu aktuella MS-diagnosen?

(l p)
Neuro

Bedönmingsmall. Depressionen/ /rötf heten, bensrnärlorna, optikusneuri ten

13. Förväntas svaga eller stegrade extremitetsreflexer som mest sannolikt om
E rika har MS?

(J p)
Neuro

Bedömningsmall. Stegrade reflexer.

14. Erika beskriver smärtor i benen av neurogen dysestesikaraktär. Ange
lämplig förstahandsbehandling.

(1 p)
Neuro

Bedöm11i11gsmall. Amitriptylin

l 5. Vi lka likvorfynd är mest karaktäristiska vid MS och kan förväntas hos
Erika?

(3 p)
Neuro

Bedömningsmall. Oligoklonala bane!, högt !gG-index, pleocytos.

J 6. Erika frågar dig om hon kan bli gravid och föda barn när hon har MS. Är
MS-sjukdom hinder för graviditet? Om ja, i så fall, hur?

Bedömningsmall. Inget hinder.

7

(2p)
Neuro

Erika fick behandling med subkutana interferon-beta injektioner. Hon födde efter två å r en dotter (efter
behandlingsuppehå ll under graviditeten!), helt utan komplikationer. Hon har fortsatt sitt arbete som
idrottslärare.
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Fall 3: Willem
Willem, 51 år, söker på vårdcentralen tillsammans med sin granne Tomas. Willem är
ensamboende, har få vänner, men med Tomas har han en nästan daglig kontakt. Willem har
varit mycket ovillig, tycker inte om att gå till doktorn eller överhuvudtaget att träffa folk, så
Tomas följer med ända in till dig. Tomas tycker att Willem har magrat rejält och vill inte längre
äta maten Tomas kommer in med. Tomas drar dig lite avsides "Han är ju lite fo lkskygg så det
är j u ingen som vet hm han har det mer än jag egentl igen, men han har verkligen tacklat av".
Willem ser lite sliten och ovårdad ut med gula tobaksfingrar. Han tittar mest ner i golvet och
svarar kortfattat på dina frågor; han låter hes. Du ser med en gång att han verkar tungandad när
han rör sig.

1. Innan du undersöker Willem närmare samlar du tankarna. Vilka olika och
rimliga diagnostiska hypoteser har du redan nu angående Willems
nytillkomna symtom? Ange fyra.
Bedömningsmafl.
Malignilel
Hjärtsvikt
KOL
Depression
..ger i p, andra.förslag 0, 5 p.

(4 p)
PV

Willem, 51 år, är ensamboende, men har en nästan daglig kontakt med sin granne Tomas. Willem är folkskygg,
enligt Tomas, och har på senare tid tacklat av och magrat rejält. Vill inte längre äta maten Tomas kommer in med.
Willem ser sliten och ovårdad ut, har gula tobaksfingrar. Han tittar mest ner i golvet och svarar ko1tfattat på dina
frågo r. Han låter hes och är tungandad när han rör sig.
Du misstänker någon fo rm av ma lignitet, hjä rtsvikt, KOL, depression.

Willem vill inte gärna svara på frågor, så du får fråga Tomas. Denne berättar att hesheten har
förelegat i en månad men Willem har inte varit förkyld. Sista dagarna har det blivit värre. När
du ber Willem klä av sig för undersökning blir han orolig, mer andfådd och du hör en tydlig
inspiratorisk stridor. Willem känns dock inte varm. Vid auskultation av lungor hörs avlägsna
andningsUud, liksidigt, inga tecken till pneumoni, buken är mjuk utan resistenser. Du känner
inga körtlar på halsen, försöker inspektera Iarynx, men lyckas inte. Du blir orolig för ett högt
andningshinder och vill skicka W illem till ÖNH-läkare. Willem bleknar och säger att han inte
vill åka till fler ställen eller träffa fler läkare nu.
Willems andningsbesvär kräver omhändertagande, men du inser att du här också kan stå inför
en psykiatrisk problematik som kanske måste hanteras.

2. Ange tre tänkbara diagnoser, utöver depression, som skulle kunna bidra till
Willems reaktion. Ange även anamnestiska uppgifter som bör efterfrågas
för att stärka misstanken om var och en av diagnoserna och bidra till att
skilja mellan dem.
Diagnos
Socialfobi

Anamnestisk uppgift
Obehag i sociala s ituationer som patienten
skulle vilja kunna delta i

Schizoid
personlighetsstörning

Ovilja alf vara bland andra, saknar inte
social samvaro

Autismspektrumstörning Svårighet att kommunicera och.fungera
socialt.
Spec[fikfo bi (sjukhus)

Obehag in_för läkarel~fukhus

Missbruk

Oro for abstinens

2

(6 p)
Psyk

Willem, 51 år, är ensamboende men har en nästan daglig kontakt med sin granne Tomas. Willem har tacklat av
och magrat rejält och vill inte längre äta maten Tomas konuner in med. Wi llem ser sliten och ovårdad ut, har gula
tobaksfi ngrar. Heshet, andnings- och sväljningssvårigheter som förvänats senaste dagarna. Han tittar mest ner i
golvet och svarar ko1tfattat på dina frågor. Han låter hes och är tungandad när han rör sig. Du noterar inspiratorisk
stridor, och 1nisständer högt andningshinder, men kan inte inspektera larynx. lnga palpabla körtlar på halsen.
Avlägsna liksidiga andningsljud, inga tecken till pneumoni, buken är mjuk utan resistenser. Wi llem känns inte
varm. När du vill skicka in Willem till ÖNH-klinik på sjukhus, protesterar han.
Du överväger social fobi, schizoid personlighetsstörning a lternativt a utismspektrumstörning. Även specifik
fobi eller missbruk ä r tä nkbara.

Tomas erbjuder sig att följa med när du förklarar hur viktigt det är att få veta vad som orsak.ar
andningshindret, och Willem accepterar då motvilligt att åka till sjukhus.
Du remitterar Willem till ÖNH-klinik.
3. Med vilken prioritet bör Willem tas om hand och hur skall han färdas till
sjukhuset?

(1 p)
ÖNH

Bedömnillgsmall. Willem ska remi/leras akut.for bedömning av högt
andningshinder med heshet (0.5 p). Tmnsport bör lämpligen ske i ambulans (0,5
p). Du kontaktar lämpligen ÖNH-klinikenföre lransport.

4. Hur bör remissen utformas för ett adekvat omhändertagande?

(6 p)
ÖNH

Bedömningsmall.
Diagnos/ Frågeställning: Misstänkt larynxcancer. Orsak till högt andningshinder
med heshet? (J p)

Önskad undersökning: Tacksam akut utredning och andningsobservalion. (1 p)

Anamnes: Rökande 5 I-åring med stark rädsla.för all söka vård, avtackling.
sväljningssvårigheler och heshet. Afebril. (2 p). Nu inspira/orisk stridor och
tecken på högt andningshinder (J p). Jag har inte kunna/ inspektera h(ftvägen (J
p).

5. Vilka diagnostiska möjligheter finns hos ÖNH-läkare att undersöka
larynx?
(1 p)
ÖNH

Bedömningsmall. Fiberskopi.
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Willem, 5 J år, är ensamboende. Willem har magrat rejält och vill inte längre äta maten som grannen Tomas
kommer in med. Tomas berättar om heshet, andnings- och sväljningssvårigheter som förvärrats senaste dagarna.
Willem ser sliten och ovårdad ut, tittar mest ner i golvet och svarar kortfattat på dina frågor; han låter hes. Du
noterar inspiratorisk sh·idor, och misständer högt andningshinder, men kan inte inspektera larynx. Inga palpabla
kö1tlar på halsen. När du vil l skicka in Willem ti ll ÖNH-kl inik på sjukhus, protesterar han och du misstänker en
psykiatrisk problematik, men med Tomas hjälp accepterar lian en remiss til l ÖNH-klinik.
D u skriver en akut re miss och s kickar Wille m med a mbula ns, efter att ha ringt Ö NH-klinike n d ä r möjlighet
till fi berskopi finns.

Vid fiberskopering konstateras att Willem har en larynxcancer med inspiratorisk stridor och
hans andning är ansträngd. Beslut fattas om att hjälpa Wilhelm med andningen.

6. Vilka kirmgiska ingrepp kan här bli aktuella?

(1 p)

ÖNH
Bedön111ingsmall. Trakeotomi eller kon;oromi

7. Redogör kort för hm dessa ingrepp utförs.

(2 p)

ÖNH
Bedömningsmall.
Trakeotom; sker ; narkos med snW mellanjugulum och krikoidbrosk. Kanylen.förs
;11 mellan 2:a och 3:e trakealringarna.
Koniotomi sker också i narkos i membranet cricothyreoidea, mellan krikoid- och
thyreoidbrosken

8. Nämn två faktorer som disponerar för skivepitelcancer i luftvägen.

(1 p)

ÖNH
Bedömningsmall. Rö/01;11g och alkohol.

9. Ange två sätt att behandla larynxcancer.

(1 p)

ÖNH
Bedömningsmall. Kirurg; och strålbehandling.
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Willem, 51 år, är ensamboende, men har en nästan daglig kontakt med grannen Tomas. Willem har, enligt Tomas,
tacklat av och magrat rejält. Wille m ser sl iten och ovårdad ut. Han tittar mest ner i golvet och svarar kortfattat på
dina frågor. Han låter hes. Du noterar inspiratorisk stridor, och remitterar Willem akut till ÖNH-kllnik p. g. a. ett
högt andn ingshi.nder. Man firu1er en larynxcancer.

Man blir tvungen att trakeotomera Wille m, i narkos, med ett snitt mellan jugulum och krikoidbrosket.
Kända riskfaktore r för s kicepitelcancer är rökning och alkohol. Larynxcancer kan beha ndlas kirurgiskt
och med strålbehandling.

Prover från tumören togs vid trakeotomin, för cytopatologisk diagnostik. I väntan på planering
för fortsatt behandling, kvarstannar Willem på sjukhus p. g. a. sitt nedsatta allmäntillstånd.
Ett par dagar efter inläggningen, fram emot eftermiddagen, börjar WiIJern vanka oroligt av och
an i konidoren. Han sover sedan dåligt på natten. Vid ronden på morgonen efter har han en puls
på 110 och är småsvettig och tremorös. Blodtrycket är lite högre än vid inkomsten. Han har
ingen feber och lungorna auskulteras utan anmärkning. Inga ytterligare statusfynd.
10. Vad kan vara en tro lig och behandlingsbar orsak ti ll Willems försäm ring
(0,5 p), och vad kan det obehandlat leda till (0,5 p)?

(1 p)
Ber

Bedömningsmall. Alkoholabs1inens (0,5 p) som kan leda tm delirium lremens (0,5
p).

11. Beskriv omhändetiagandet av Willem nu.
Bedömningsmall. Behandlas med korstoleranta preparat, förslagsvis Oxascand
25 mg. inledningsvis 50-75 mg (0,5 p). Vifö(jer puls och blodt1yckför an ordinera
ytterligare v.b. (0,5 p). Om han inte redan.fått i.m. injektion av B-vitamin, ska han
ha även det (0,5 p). Man börförsäkrn sig om minst 5 lim sammanhållen sömn (0,5
p).
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(2 p)
Ber

Willem, 51 år, är ensamboende, men har en nästan daglig kontakt med grannen Tomas. Willem har, enl.igt Tomas,
tacklat av och magrat rejält. Willem ser sliten och ovårdad ut och låter hes. Du noterar inspiratorisk stridor, och
remitterar Willem akut till ÖNH-klinik p. g. a. högt aodningshinder. Där finner man en larynxcancer och han
behöver trakeotomeras. Willem kvarstannar på sj ukhuset i väntan på utredning och planering.
Willem blev abstinent på andra dagen och fick bensodiazepiner, för att hindra utveckling av delirium
tre mens, samt Beta bion. Man följde puls och blodtryck för att bedöma behov av ytterligare dosering av
korstoleranta medel och för att inducera sa mmanhå llen sömn.

Wil.lem svarar på behandlingen, lugnar ner sig och sover under natten. Morgonen därpå är puls
och blodtryck nonnala och svettningen helt borta. Vid samtal med Willem framkommer att han
haft en hög regel bunden alkoholkonsumtion veckorna innan inläggningen. Sedan flera år
tillbaka har Willem använt alkohol för att lugna ner sig. Han har alltid varit "en orolig själ" och
för att ko1mna till ro på kvällen så har han druckit ö l eller whisky. På senare år ökat sin
konsumtion för att han tålt mer, men också för att han inte längre haft kontroll över sitt
drickande. Haft ångest dagen efter han druckit. Han har velat minska ner på drickandet men
inte kunnat.

12. Skulle du definiera hans besvär som riskbruk eller alkoholberoende?
Motivera ditt val kort.

Bedömningsmall. Följande kriferierför alkoltolberoende är uppfyllda(! p) :
Tolerans, kontrollförlust, p.sykiska besvär till följd av konsumtionen, velat sluta
men inte kunnat, samt har abstinens. Förefaller ha varat i minst ett år. (1 p)
R;skbruk är alltid skilt.från beroende och kan dä1för inte vara aktuellt här.

6

(2 p)
Ber

Willem, 51 år, är ensamboende, men har en nästan daglig kontakt med grannen Tomas. Willern har, enligt
Tomas, tacklat av och magrat rejält. Willem ser sliten och ovårdad ut och låter hes. Du noterar inspiratorisk
strider, och remitterar Wi llem akut till ÖNH-klinik p. g. a. ett högt andningshinder. Där finner man en
larynxcancer och han trakeotomeras. Willem kvarstannar på sjukhuset i väntan på utredning och planering. Han
utvecklar en alkoholabstinens som behandlas framgångsrikt.
W ille m bedöms ha ett alkoholberoende.

Efter drygt två veckor opereras Wil lem med laryngektomi och operationen går bra. På ronden
morgonen efter operationen framkommer det att Willem blivit svag i höger ben.
Nytillkommen motorisk påverkan kräver neurologisk bedömning.

13. Betrakta nedanstående tio påståenden om motorisk påverkan i ben
och markera om påståendena är sanna eller falska med ett S (sant)
eller ett F (falskt). (Du få ett poäng per rätt svar och ett minuspoäng
per felaktigt svar, dock kan summan inte bli mindre än 0 p.)

Fascikulationer är tecken på övre motorneuronskada

F

b. Spetsfot kan behandlas med botulinumtoxininjektioner

s

a.

c. Strålskada efter cancerbehandling förväntas ge spastisk

F

pares

F

d. Patellarreflexen förväntas vara stegrad vid
diabetesrelaterad femoralisneuropati
e.

Diazepam/Stesolid är rekommenderad behandling vid
spasticitet

.f Metastas i kota Th8-nivå höger sida med inväxt mot
ryggmärg förväntas i första hand ge motorisk påverkan i
vänster ben
g. N. peroneusskada ger känselnedsättning på fotens

s
F

F

lilltåsida
h. Förekomst av Babinskis tecken ger i sig ingen
upplysning om skadenivå
(storhjärna/hjärnstam/ryggmärg) i CNS.

s

i.

Karbamazepin/Tegretol är rekommenderad behandling
vid neuralgiska smärtor i ben

S

J.

Meralgia parestetica kan förebyggas/undvikas genom
att inte använda hårt åtsittande skärp kring höften

S

7

(10 p)
Neuro

Willem hade fått en hemorragisk supratentoriell stroke postoperativt, som inte krävde
neurokirurgisk operation. Svagheten i benet gick så småningom i regress. Hans komplexa
sjukdomsbild krävde lång eftervård och uppföljning, så småningom även via vårdcentralen.

8

Sifferkod: ...... ... ..
Du jobbar som AT-Jäkare på vårdcentralen i Vivalla när Ferenc, 55 år, konuner till dig på
öppna mottagningen. Han söker för återkommande smärtor i vänster fot, på sto1iåns ovansida
och fotsulan, sedan cirka en månad.
Smärtorna kommer vid lätt beröring på nätterna, så fort han nuddar skinnet, vilket påverkar
sömnen. De känns ibland även dagtid när han har skor på sig, då försöker han rätta till strumpan
eller ta bort vad som känns som en sten, men det verkar aldrig vara något. Han har inte skadat
foten och har inte kunnat se något konstigt själv. Han mår bra för övrigt, men är mycket
irriterad över smärtorna i foten som stör sömnen och tröttheten gör det svårt att sköta arbetet
som kock. Sambon har också reagerat på att han är retlig. Du känner en tydlig tobaksdoft.

1. Resonera kort kring vilka fynd i den hittills inhämtade anamnesen
som talar för eller mot följande tänkbara diagnoser. Det är inte säkert
att det finns både för- och motsägande fynd för alla diagnoser.

Diagnosförslag

Anamnes/fynd

Gikt

Smärtlokalisation
Borde ha sett rodnadhvullnad

Diskbråck

Inga uppgivna motoriska problem
Lokaliserad smär/a
Inga tyggbesvär

Kärl sjuka

Ålder
Inga kända riskfaktorer utom rökning
Vilosmärla. ingen claudicatio

Mortons
neuralgi

(4 p)
PV

Brukar smärta vid belastning

2. Du undersöker foten - vad ingår i undersökningen och vi lka fynd är
relevanta för diagnostik?

(2 p)

PV

Bedömningsma!!.
ln.spekrion: Sår, .farg: rodnad/blekhet, svullnad, värmeökning,
missjargning av huden, behåring. muskelatrof[er
Palpation: Palpationsömhet/smärta, svaga pulsar
Sensibili!ef, nedwfl motorik (gå på häl och tå), reflexer - motoriska eller
sensoriska bor(fall
Sidoskillnad mellan vä och hö.fot.- ob!igat.forfi1/l poäng

'

Sifferkod: ... .. ... ...

Som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla tar du emot Ferenc, 55 år, på öppna mottagningen. Han har sedan en
månad återkommande smärtor i vänster fot, på stortåns ovansida och fotsulan. Han sover dåligt, eftersom
smärtorna kommer vid lätt beröring på nätterna, så fort han nuddar skinnet. Smärtorna känns ibland även dagtid
när han har skor på sig; då försöker han rätta ti ll strumpan eller ta bott en sten, men det verkar a ldrig vara något.
Ingen skada och han ser inget konstigt på foten . Han är tidigare fr isk och mår bra fur övr igt. Tröttheten gör det
svårt att sköta arbetet som kock och sambon har reagerat på att han är retlig. Du känner en tyd lig tobaksdoft.
Vid inspektion fa nn d u inget avvika nde, ingen palpationsömhet, goda liksidiga perifer a pulsar. Lätt
sensibilitetsnedsättning bila teralt ned om aokeln, svå rutlöst a killesreflex bilate ra lt. Tå- och hälgå ng u a.

"Skönt att du kollade på foten" säger Ferenc, "själv har jag haft lite svårt att se hur det ser ut."

3. Vilken diagnos misstänker du baserat på statusfynden ovan?

(2 p)
Neuro

Polyneuropati

4. Ange fyra vanliga orsaker till detta tillstånd?

Diabetes, alkohol, läkemedel, Bl 2(folsyra-brist (0,5 p/förslag)

(2 p)
Neuro

Sifferkod: .. .... . ... .
Som AT-läkare på vårdcentralen i V ivalla tar du emot ferenc, 55 år, på öppna mottagningen. Han har sedan en
månad återkommande smättor i vät1ster fot, på sto1tåns ovansida och fotsulan. Han sover dåligt, eftersom
smärtorna kommer vid lätt beröring på nätterna, så fön han nuddar ski1met, men de känns ibland även dagtid när
han har skor på sig, som om han hade något i skon. Han är tidigare frisk och mår bra för övrigt. Tröttheten gör det
svårt att sköta arbetet som kock och sambon har reagerat på att han ät· retlig. Du känner en tydlig tobaksdoft.
V id inspektion av fötterna fa nn du inget avvikande, ingen palpationsömbet, goda perifera pulsar, liksidiga. Lätt
sensibilitetsnedsättning bilateralt nedom ankeln, svårutlöst ak illesreflex bilateralt. Tå- och hälgång u a . Ferenc
antydde även att han ser dåligt.

Du konstaterade att det verkar vara frågan om en polyneuropati, vilket vanligen orsakas av dia betes,
läkemedel, alkohol eller 812/folatbrist.

Du avvaktar med att efterhöra alkoholvanor och skriver remiss för provtagning; Ferenc :far gå
direkt till labb. Nästa morgon :far du provsvar: B-glukos 20 mmol/I och Hb 145 g/l, inga
ketoner i urinen. B 12 och felat är u.a. Ferenc får komma till både distriktssköterskan och dig
samma dag och peroral diabetesbehandling inleds. Ni planerar sjukskrivning en vecka. Det
visar sig att Ferenc har haft j ätteont under natten. Han har tagit maxdos Alvedon utan egentlig
effekt, och undrar om diabetesbehandlingen kommer att göra honom fri från smärtan direkt
eller om han behöver något annat?

5. Kan du erbjuda något mot smärtan, i så fall vad?

(1 p)

PV
Amitriptylin - ev. pregabalin el. duloxelin

6. Du berättar också för Ferenc vad som väntar avseende fortsatt behandling
och uppföljning. Vad ingår i en diabeteskontroll?
B-glukos, Hba 1C. BT. nJwfimktion (la·eat in in, V-protein), ögonkontroll,
fotstatus

(2 p)
PV

Sifferkod: ... ... .... .
Som A T-läkare på vårdcentralen i Vivalla tog du emot Ferenc, 55 årig rökande kock. Han hade sedan en månad
återkommande ensidiga beröringssmärtor i vänster fot, som förvånande visat sig bero på en polyneuropati och han
d iagnosticeras med diabetes; B-glukos var 20 nunol/l. Peroral behandling inleds. Han har även haft sönrnstörning
och sambon har klagat över irritabilitet. Ferenc antydde även att han ser dåligt.

För smär torna i foten får han amitriptylin (Sa roten/Tr ypt izol).

Ferenc återkommer till att han ibland ser sämre, men inte hela tiden. Det oroar honom, särskilt
med tanke på hans arbete. "Kan det ha med diabetesen att göra?"

7. Vad kan förk lara synnedsättning vid diabetes?

(3 p)
Ögon

Refi·aktionsförändring, maculaförändring, blödningar

Du talar med Ferenc om att det skulle kunna vara diabetesrelaterat och remitterar
till ögonläkare för diabeteskontroll.

8. Vil ka fynd söker man efter vid en ögonbottenfotografering hos
diabetespatienter?

(2 p)
Ögon

Hårda exudar. n1juka exudat, blödningar, kär/nybildning (IRMA) katarakt

9. Hur behandlas de olika diabetesförändringama i ögonen?

Viktigast metabal kontroll,
kärlnybildning och exudat: laserbehandling
blödning: operafion (vilerektomi)
Maculqförändringar i11jiceras Lucentis (anti-angionenic läkemedel) i
glaskroppen katarakt: operation

(2 p)
Ögon

Sifferkod: . ..... . ... .
Som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla tog du emot Ferenc, 55 årig rökande kock. Han hade sedan en månad
återkommande ensidiga beröringssmärtor i vänster fot, som förvånande visat sig bero på en polyneuropati och han
diagnosticeras med diabetes; B-glukos var 20 mmol/J. Peroral behandling inleds. Han har även haft sömnstörning
och sambon har klagat över iJTitabilitet. Ferenc nämnde också att han ser dål igt.
Vi diabetes kan r efra ktionsförän d ringa r, makulaförändringa r och blödningar uppstå. Viktigast är god
metabol kontroll, dä rtill ges symtoma tisk beha ndling beroende på skada. Ögonlä ka r e ko nstatera de
kär lnybild ning som laserbeha ndlades.

Vid återbesök hos dig efter att ha varit hos ögonläkare berättar Ferenc att fotsmärtan blivit
bättre med amitriptylin. Dock klagar han nu över ont i höger öra som är kladdigt. Han känner
sig också litet varm och påverkad. Han har haft svårt att sköta diabetesmedicineringen;
glömmer att ta tabletter och har svårt att anpassa kosten. "Det flmkar inte med mitt jobb". Nu
ligger fasteblodsocker och HbAlc åter högt.

l 0. Vilken diagnos misstänker du i första hand som förklaring till Ferenc
öronbesvär?

(I p)
ÖNH

Extern otit

11 . Hm undersöker du Ferenc?
Otoskopi. önh-status inkl svalginspektion, temp

(2 p)
ÖNH

Sifferkod: ...... .. .. .
Som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla tog du emot Ferenc, 55 årig kock. Han hade sedan en månad
återkommande ensidiga beröringssmä1tor i vänster fot, som förvånande visat sig bero på en polyneuropati och han
diagnosticeras med diabetes; B-glukos var 20 mmol/I. Peroral behandling inleddes. Han hade utvecklat
kärlnybildning som laserbehandlades. Hans neuropatiska smärtor behand lades med relativt god effekt med
amitriptylin. Dock sköter han sin diabetes dåligt och han har nu ont i höger öra som kladdar och han känner sig
litet varm och påverkad.

Du otoskoperar, gör ett fullständigt öron-, näsa-, halsstatus samt kontrollerar om han har feber.

I status finner du ömhet i cavum. Hörselgången är svullen och belagd med sekret och
membraner. Du ser en blek trwnhinna centralt. Ingen feber. Dessa fynd bekräftade din
misstanke på extern otit.

12. Hur handlägger du extern otit?

(2 p)

ÖNH
Rengöring. /erracortri/ på tamponad

(2 p)

13. Hur vill du följa upp behandlingen? Motivera.
Komroll av öronstatus.för alt utesluta kondrit-l osteitutveckling med tanke på
Ferenc diabetes

ÖNH

Sifferkod: ......... ..
Som AT-läkare på en vårdcentral tog du emot Ferenc, 55 årig kock. Röker. Han hade sedan en månad
återkonunande ensidiga beröringssmärtor i vänster fot, som visade sig bero på polyneuropati och han
diagnosticeras med diabetes. Peroral behandling inleddes och hans smärtor behandlades med relativt god effekt
med amitriptylin. Han hade utvecklat kärlnybildning i ögonbottnarna som laserbehandlades tidigt. Ferenc sköter
dock sin diabetes dåligt med bristfällig kontroll av blodsockernivåer och har utvecklat en extern otit.

Du a nla de en tamponad med T erracortril och behöver ta tillbaka Fere nc på återbesök r edan efter ett pa r
dagar fö r kontroll a v ö ronstatus, då risk fö r kondrit-/osteitutveckling föreligger med tanke på ha ns
dia betes.

Det står dock klart att Ferenc behöver få ordning på sin diabetesbehandling, och med tanke på
att han redan har kompli kationer kommer du överens med honom om att inleda
insuJinbehandling. Efter att ha remitterats till diabetesskola där även sambon deltog, har hans
värden stabiliserats.

Sifferkod: .......... .
Torsten är 80 år. Han är gift och arbetar fortfarande i sin egen finna som revisor. Han är en
pigg och vital man för sin ålder som bö1jat höra lite illa. Han är noggrann och kanske något
omständlig till sin karaktär. Han har haft kontakt med sin husläkare i många år för högt
blodtryck och behandlas med Salures (bendroflumetiazid) och Enalapril (enalapril). Har
dessutom ibland använt Egazil (hyoscyamin) mot "orolig mage och tarm" . PSA-värdena har
varit förhöjda, men endast kontrollerats vid några enstaka tillfällen eftersom han inte haft några
urinvägs besvär.
Torsten söker nu, i sällskap av hustrun, som jourfall under ordinarie husläkares semester för
vattenkastningsbesvär. Han beskriver en ofrivillig urinavgång nattetid senaste veckan och att
han ofta behöver springa och kissa.
l. Nämn tre sannolika tillstånd som kan ligga bakom Torstens
urinvägsbesvär?

(J,5 p)

PV

Ur;11vägsi11.fektion, urinrefenfion, diabetes (0,5 p(forslag).

2. Vilka undersökningar behöver du göra direkt på vårdcentralen?

Bladderscan (l·esurin), u-sticka (nitrit, glukos), b-glukos.

(l,5 p)
PV

Sifferkod: .......... .
Torsten, 80, är gift och arbetar fortfarande i sin egen firm a som revisor. Han är pigg och vital för sin ålder. Är
noggrann och kanske något omständlig till sin karaktär. Han har haft kontakt med sin husläkare i många år för
högt blodtryck som behandlas med Salures och Enalapril. Han har dessutom ibland använt Egazil mot "orolig
mage och tarm". PSA-värdena har varit förhöjda. Torsten söker nu, i sällskap av hustrun, som jourfall under
ordinarie husläkares semester för vattenkastningsbesvär. Han beskriver en ofrivi llig urinavgång nattetid
senaste veckan och att han ofta behöver springa och kissa.
Vid din undersökning finner du resistens ovan symfysen och akut ultraljud visar 1000 ml i
residualvolym. Urinstickan v isade 1+ ery och var nilur- och glukosnegativ.

Baserat på ovanstående info1mation misstänker du avftödeshinder betingat av
prostataförstoring. Vattenkastningsbesvär kan dock vara ett diagnostiskt vägledande
symtom vid många olika tillstånd och sjukdomar.
3. Ange vanlig och förväntad typ av vattenkastningsbesvär vid följande
tillstånd:

(8 p)
Neuro

Diabetespolyneuropati (2 p)

Blasatoni med ove1./lowinkontinens
Normaltryckshydroccfa lus (2 p)

Centralt ohämmad blåsa med plötslig tömning/inkontinens

Multipel skleroslesion, Thl2 (2 p)

Spastisk neurogen blasa med imperiösa trängningar
Antikolinerg (Egazil) läkemedelsbiverkning (2 p)

Urinretention

4. Utöver vattenkastningsbesvär, vilka andra antikolinerga biverkningar kan
ge besvär, särskilt hos en äldre person? (0,5 p/kon-ekt svar)

l•orvirring minnespaverkan. dim!>yn. torra ögon, förstoppning (0, 5 p(förslag)

2

(2 p)
Psyk
Björn

Sifferkod: ...... ... ..
Torsten, 80, är gift och arbetar fortfarande i sin egen firma som revisor. Torsten har haft kontakt med
husläkare i många år för högt blodtryck som behandlas med Salures och Enalapril. Han har dessutom ibland
använt Egazil mot "orolig mage och tarm". PSA-värdena har varit förhöjda. Torsten söker nu som jourfäll på
vårdcentralen under ordinarie husläkares semester för vattenkastn ingsbesvär och visar sig ha en residualvolym
i urinblåsan på I000 mI.

Hustrun vill även uppmärksamma dig på att Torsten haft svårt att äta och gått ned i vikt,
fem kg senaste månaden. Torsten säger då att han har ont i halsen. Du noterar en valnötsstor
knöl i käkvinkeln, till vänster på halsen, strax framför m. sternocleidomastoideus. Knölen är
lite fluktuerande, sitter fast mot underlaget men är rörlig mot huden. Den ömmar inte när du
känner på den.

En knöl på halsen kan vara ett symtom på ett flertal olika sjukdomar.
5. Vilka tre mest troliga förklaringar överväger du när det gäller Torsten?

(3 p)
ÖNH

.Metastas ji-ån cancer i munhålan, epifårynxcancer och lymfom

6 . Varför talar symtom och fynd inte för en halsinfektion?

(2 p)

ÖNH
Lång anamnes med ha/son! och vik/nedgång i I mån ochfjmdet med en
fluktuerande knöl. som inte ömmar.

7. V ilken är den vanligaste orsaken till en cystisk metastas på halsen?

(I p)
ÖNH

Tonsillcancer

D u har vid aktuellt besök identifierat två problem hos Torsten som du behöver
ta ställning till.
(5 p)
8. Beskriv kort hur du handlägger Torstens besvär?

Bedömning.small.
Palpera prostata. (I p) Du sätter KAD. (1 p) Ev. redan nu remiss för urologisk
bedömning.

ÖNH-status. (1 p) Telkontakt med ÖNH-bakjour, ev. snabb cytologpunktion,
ev. rtg pulm. (1 p)
Provtagning: PSA, Blod<>lalus med diff. leverstatus, kreatinin (I p)

3

PV

Sifferkod: .......... .
Torsten, 80, är gift och arbetar fortfarande i sin egen firma som revisor. Torsten har haft kontakt med
husläkare i många år för högt blodtryck som behand las med Salures och Enalapril. Han har dessutom ibland
använt Egazil mot "orolig mage och tarm". PSA-värdena har varit förhöjda. Torsten söker nu som j ourfall på
vårdcentralen under ordinarie husläkares semester för vattenkastningsbesvär. Han har en residual volym i
urinblåsan på 1000 ml. Dessutom upptäcks en knöl i käk vinkeln, till vänster på halsen, strax framför m.
sternocleidomastoideus. Knölen är lite fluktuerande, s itter fast mot underlaget men är rörlig mot huden och
ganska oöm.

Du palperar prostata och sätter KAD. Du skriver re miss för urologisk bedömning.
Du gör ÖNH-status, tar telefonkontakt med ÖNH-bakjour. Provtagning: PSA, blodstatus med diff,
leverstatus, kreatinin.

Du fann en hård förstorad tonsill på vänster sida, med ett stort sår mitt i.
9. Fomrnlera remissen till ÖNH, som Torsten får med sig i handen. Tänk på
att fatta dig kort men med relevant information till mottagande läkare.
Bedömningsmall.
Diagno.\/Frågeställning (1 p)
Önskad undersökning (1 p)
Bakgrund, anamnes (i p)
Sam/ yflerligare 1 pför god kvalitet

4

(4 p)
ÖNH

Sifferkod: .......... .

Torsten är 80 år. Han är gift och arbetar fo1tfarande i sin egen finna som revisor. Torsten har haft kontakt med
husläkare i många år fOr högt blodtryck. Torsten söker som jourfall hos dig på vårdcentralen för
vattenkastningsbesvär och visar sig ha en residualvolym på I000 ml. Du upptäcker även en resistens på halsen
och ett sår på vänster tonsill och skickar remiss till ÖN II.

Torsten visar sig ha tonsillcancer och strålning planeras på onkologen på Södersjukhuset
med start om två veckor. Det planeras också för operation med s.k. neckdissection.
Ultraljudsundersökning visade en förstorad prostata och Torsten fick XatraJ. Han ska tills
vidare fortsätta ha sin KAD.
Tre veckor efter det första besöket hos dig, men innan strålbehandlingen startat, får du höra
från distriktssköterskan att Torsten är förändrad. Sköterskan tyckte att han verkade
omotiverat misstänksam i samband med at1 hon kollade u1invägskatetem. Du ringer därför
upp Torsten, som uppger att han är "lurad", "Södersjukhuset försöker få in honom i ett
forskningsprogram ror att göra experiment".
Du erbjuder Torsten att komma till vårdcentralen, men han säger att han inte
orkar. Du ber att få tala med hustrun.
10. Ange tre uppgifter som du skulle behöva efterfråga i telefonsamtalet med
Torsten, eller med hans hustru, för att avgöra om du behöver bedöma
Torsten akut.

Bedömningsmall.
Aggressivitet. suicidalitet, kraftigtförsämradjimktionsnivå, somatiska besvär
av akut natur, om han inte sovit eller ätit (1 p/uppgift).

5

(3 p)
Psyk

Sifferkod: .. ...... .. .
Torsten är en g ift 80-ärig v ital man, som fortfarande driver en liten revisorsfirma. Behandlats länge för
hyperton i. Har prostatabesvär som visat sig vara av benign karaktär och jnte kräva operation. Dessutom
upptäcktes en tonsillcancer, som Torsten väntar på att få strålad och sedermera opererad. Vid telefonkontakt
noterar du nyti ll komna paranoida ideer.

Du behöver fr.a. information om aggressivitet, suicida litet och funktion sförlust, men ä ven om aptit,
sömn och ev. somatiska sy mtom. Hustrun bekräftar att Torsten tala r mycket om att hä mnas på
Södersjuk huset. Hustrun är fa ktiskt oro lig.

Du gör ett hembesök hos Torsten och finner hela matsalsbordet fullt med papper. Han
försöker skapa reda i sista tidens kontakter med sjukvården och sitt tillstånd. Han är
övertygad om att Enalapril är ett "gift". Har de senaste dagarna endast sporadiskt tagit sina
mediciner. Enligt hustrun försöker Torsten reda ut saker med firman långt in på natten.
Torsten medger försämrat mirme, vilket också noterats av hustrun. Hustrun berättar att
Torsten aldrig varit psykiskt sjuk tidigare. Torsten har oförändrad aptit och urinvägskatetern
fungerar. Torsten är missmodig, persevererande och orolig. Är misstänksam mot läkarna på
SÖS, menar att de vill göra experiment på honom och " vill inte ha deras behandling".
Tappar tråden och är rastlös, men känner förtroende för er och tar gärna emot råd och hjälp.
11. Flera möjliga förklaringar/diagnoser bör övervägas. Ange tre med kort
motivering.

(6 p)
Psyk

Bedömningsmall.
Demens - minnesstörning med parano;da drag
Psykosutveckling på organisk grund alt som reaktion på alla hot mot hälsa
och integritet, samt alla händelser/ insalser.
Krisreaktion - se ovan
Depression - pseudodemens, med m;nnesstörning, sömnstörning, paranoia
Dåligt bemöll av sjukvården - bristande information, man har inte försäkrat
s;g om all patförstått, har inte uppfattat att pat ;nte hört.
Något resonemang ;nbegripande reaktion p å de somansk.a besvären och alla
vårdkontakter är obligat för/ull poäng.

12. Vad är avgörande i nuläget för vilken vårdnivå som är lämplig? Resonera
ko11, gärna utifrån kriterier enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Bedömningsmall. A/lvar/;g psykisk störning: Har vanföreställningar av
persekutorisk karaktär, alltså psykos, som utgör APS. I sig inte avgörande för
vårdnivå. beror av.fimktions påverkan och lidande.
Oundgänglig! behov av psy/dalrisk he/dygnsvård: Om pat kan ta emot
behandhng; hemmet.föreligger ej oundgängligt behov av psylciatrisk
slutenvård. Oklart om suicidriskförekommer, vilket skulle kunna göm af! detta
kriterium är uppfyllt, hksom om per/ är aggressiv. Varken pal eller anhörig har
dock kontaktat spontan/, vcu:för man kan anta att situationen i hemmet ej är
ohållbar.
Negativ till erbjuden vård· Okänt, men pat verkar samarbetsvilhg med d;g.
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(6 p)
Psyk

Sifferkod: ... ....... .
Torsten är en gift 80-årig vital man, som fortfarande driver en liten revisors firma. Behandlats länge för
hyperton i. Torsten har prostatabesvär, som visat sig vara av benign karaktär och inte kräva op. Dessutom
upptäcktes en tonsillcancer, som Torsten väntar på att få strålad och sedermera opererad. Vid telefonkontakt
noterar du nytillkomna paranoida ideer. Torsten verkar ha minnesproblem, sömnstörning och påtagliga
kognitiva svårigheter. Han är misstänksam mot både ÖNH-läkarna och sin hypertonimedicinering.
Demens eller psykosutveckling på organisk eller psykologisk bas, som reaktion på a llt som hänt är
rimliga förslag. Krisreaktion (dödsångest) eller depression med pseudodemens är tiinkbara
differentialdiagnoser. Ett dåligt bemötande vid ÖNH-kliniken bör också övervägas.
Du bedömde att Torsten inte behövde läggas in. Han verkar ha en allvarlig psykisk störning (APS),
men den är i sig inte avgörande för vård nivån. Den beror också på funktionspåverkan ocb lidande. Om
patienten kan ta emot behandliog i hem met så är han ej i oundgängligt behov av psykiatrisk
slutenvård. Det är oklart om suicidrisk förekommer, liksom om patienten är aggressiv. Man kan inte
utan vidare anta att situationen i hemmet är ohå llbar. Det är okä nt om Torsten är helt negativ till
erbjuden vård, han förefaller samarbetsvillig i kontakten med dig.

Du välj er att fortsätta sköta Torsten i primärvård.
13. Vilka åtgärder vidtar du för att förbättra Torstens tillstånd och möjlighet att (2 p)
PV
ta emot den behandling han behöver?
Bedömningsmall.
Sömnreglering. Bedöma om hypertonimedicinering är nödvändig i nuläget, om
så försöka motivera honom.
Evförst i lugnt skede in,formalion t;J/ Torsten. och husfrun. om planerade
insatser. som kan ha hqfr svårt alf la in allt nytt.
Kontakta ÖNH-kliniken och informera och e.frerhöra om det varit problem i
kontakl.erna.

14. V ilka biverkningar kan förväntas vid strålbehandling av tonsillcancer?
Bedömningsmafl.
Strålskada på slemhennan med il1fekNoner, svampöverväxt och en krciftig
inflammation. Strålskadad hud.

7

(2 p)

ÖNH

Sifferkod: ...... .... .
Torsten är en gift 80-årig vital man, som fortfa rande driver en liten revisorsfmna. Torsten har behandlats
länge för hyperton i. Han har prostatabesvär, som visat s ig vara av benign karaktär och inte kräva
operation. Däremot har tonsillcancer upptäckts som Torsten väntar på att få strålad och sedermera
opererad. Vid telefonkontakt noterar du nytillkomna vanföreställningar. Torsten verkar också ha
minnesproblem, sömnstörning och påtagliga kognitiva svårigheter. I Ian är misstänksam mot ÖNHläkarna och sin hypertonimedicinering. Trots psykotiska symtom valde du att behandla Torsten i hemmet.
Du såg till att Torsten ku nde sova eftersom sömn r eglering ~ir en central åtgärd vid akuta
psykotiska besvä r. Du tog också kontakt med ÖNH-kliniken fö r att informera och för att
underlätta den fortsatta kontakten. Strå ls kada på hud och slemhinna kan bli fö ljden av
st r å lbeha ndling, med kra ftig inflamma tio n, infektion och sva mpöver växt.

Efter en vecka träffar du Torsten igen. Han är nu betydligt mer samlad och verkar
adekvat, men vill fortfarande inte ha någon behandling för sin cancer.

15. Ange tre aspekter som är avgörande för om en patient kan bedömas vara
bcslutskapabel?
Bedömningsmall.
Det är viktigt att patienten
a)
kan in.förskcrffå sig relevant i11fimnalion
b)
kon förstå den.framskaffade i'?frmnationen (vissa skulle också peka
paförmägan all minnas il1fonnationen)
c)
kan använda den relevanta il?formationen för al/falla beslut
d)
han har insikt i(forstttr konsekvenserna av sill beslut

Det är viktigt all understryka all man inte kan förklara patienten
besl11tsinkapabel enbart.for att han har andra värderingar än läkaren - atl
man vill avstafrån erbjuden behandling hehöver allt.sa inte nödvändigtvis
innebära all man är beslutsinkapabel. Dessutom kan man knappast använda
LI'T.för att motivera somaliskt tvångsbehc111dling av patientens cancer. Det
viktiga är att lyssna till patientensföreställningar, farhågor och.förväntningar
och mol bakgrnnd av de/la ev kon·igera missuppfattningar. Man.får inre
släppafi·agan.for lällsinnigf, 111en å andra sidanfåsthaller patienten .<dn
värdering/beslut all avstafran cancerbehandling så är det svart att inte
respektera della beslut.

(3 p)
PU

Sifferkod: .......... .
Det är viktigt att patienten kan införs kaffa relevant information, kan förstå informationen (vissa skulle
också peka på förmågan att minnas informationen), kan använda den relevanta informationen för att
fatta beslut och har insikt i/ förstå r konsekvenserna av sitt beslut.

Torsten fick ordning på sömnen, och med din och distriktssköterskans varsamma omsorger
och behandling, var han så småningom beredd att ta sina hypertonimediciner. Han blev helt
klar och redig och valde att avstå från behandling av sin tumör, då han efter förnyat besök på
ÖNH-kliniken fått kla11 för sig att biverkningarna vid strålbehandlingen skulle vara så pass
svåra. Han fick hjälp av en gammal vän att avsluta sin firma. Han remitterades för palliativ
vård och efter en kort tid avled han på Stockholms sjukhem i närvaro av hustrun och sin
gamle vän.

9

Sifferkod: .......... .
Eva som är 55 år, kommer i bötjan av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift
och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni
och medicinerar med Amlodipin 5 mg x 1 sedan många år.
Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:
"Jag har yrsel och tryck i huvudet; det känns som ett lock i hela huvudet. Och så gör det ont i
käkarna, jag har en konstig känsla i ansiktet - kanske kommer den från nacken? Jag är jättetrött
på morgnarna och det är svårt att vakna. Sen har jag mer besvär på eftermiddagarna och då
värker det också i ti1mingarna. Jag känner mig konstig; liksom daJTig och skakig och det går
inte över. Så här kan man inte ha det. Vad kan det vara tror du? Jag har varit förkyld hela
sommaren och har hostat länge. Hostan är bättre nu men jag tycker locket i huvudet i huvudet
bö1jade med förkylningen. Kan det vara en infektion som inte gått över? Men då har man väl
inte ont i käkarna?"
1. Eva presenterar flera symtom och hos dig som läkare väcks olika tankar
om vad symtomen skulle kunna bero på och förklaras av, antingen med en
eller flera orsaksmodeller. Hon delger dig även en del av sina
föreställningar. Hur fångar du nu upp det Eva vill berätta, för att sedan
kunna fortsätta inom ramen för en patientcentrerad konsultation med
diagnostik och utredning. Beskriv konkret hur du bemöter Eva, och
exemplifiera hur du formulerar dina frågor vidare inom den första av
konsultationsprocessens tre delar.

Bedömningsmall. Svaret ska innehålla:
Sammanfattning (0.5 p) och känslomässig bekräftelse (0.5 p)
Efterhöra oro (farhago1), ex "Har du oroat dig.för något speciellt? " (lp)
Efterhöra önskan (förväntningm), ex "Ar det något särskild utredning eller
prov du hade tänkt vi skulle göra idag?" (Jp)

(3 p)
PV

Sifferkod: .......... .
Eva, 55 år, söker i början av september på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och har barn och barnbarn. Jobbar
deltid med ekonomi i makens företag. Hon tar Amlodipin 5 mg x I för hyperton i sedan många år. Bokat tid då
hon känt sig förkyld under hela sommaren. Hon har haft hosta som b livit bärti-e, men däremot har hon sista
månaden känt som " lock i hela huvudet". Hon beskriver yrsel och en konstig känsla i huvudet. Det strålar från
nacken och hon har ont i käkar och obehaglig käns la i ansiktet. Hon tycker att hon mår värre på eftermiddagarna
då det även trycker i tinningarna. Trött och det är jobbigt att vakna på morgonen. Känner s ig darrig och skakig.

Du har sa mma nfattat Evas symtom och tan ka r och försökt bekräfta henne känslomässigt. Du frågar om
det är något a nn at hon tänkt på eller något speciellt hon oroat sig fö r (farhågor) som du behöver veta för
att kunna svara på hennes frågor. Du undrar även om det är något särskilt hon tänkt på att doktorn kan
hjiHpa t ill med (för väntninga r).

Hon svarar:
"Ibland tänker jag att det kanske är något allvarligt - kan det vara en tumör? Min son dog för
många år sedan av en hjärntumör - kan man få röntga hjäman? ... och så har jag tänkt på
Borrelia, det finns många fästingar på landet. Sen blev jag rädd för det vaJ någon som sa att
ALS gör en trött. När inte besvären går över så tänker man ju mycket, men det kanske bara är
den långdragna förkylningen"
2. Du funderar över vad i den nu beskrivna symtombilden som skul le kunna
tala för:
a. ALS (1 p)
Bedömningsmall: inget som egenlligen talar för diagnosen
{inga motoriska symtom)

(3 p)
Neuro

b. Borrelias (1 p)
Bedömningsmall: För: Värk, utstrålande från nacken, "obehaglig
känsla i ansikte/" skulle kunna vara inledning till facialispares
(neuroborrelios), ö h r d~ffusa symtom

c. Intrakraniell tumör ( 1 p)
Bedömningsma!L: Inget sorn egentligen talar för diagnosen

3. Ange med bokstavsbeteckningarna ovan vilket du bedömer vara det
sannolikaste diagnosalternativet.
Bedömningsmall: b

(1 p)

Neuro

4. Hur ser sambandet ut vad gäller ärftlighet och hjärntumör? Resonera
(2 p)
Neuro
utifrån fallet Eva.
Bedömningsmall: Inger samband i Evas.fall. De ärftliga hjärntumörer som
finns, I ex neurofibromatos, skulle rirnUgen gett symtom hos modern innan
sonen drabbades. i 1:ftliga tumörer brukar inte debutera vid 55 års ålder.
Om sonen dog som liten i 11järntumörförväntas mest sannolikt en icke
ärffli~ malign tumöl'form, t ex medulloblastom).
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Sifferkod: ... ....... .
Eva, 55 år, söker i bö1jan av september på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och har barn och barnbarn. Jobbar
deltid med ekonomi i makens företag. Hon tar Amlodipin 5 mg x I för hypertoni sedan många år. Känt sig
förkyld under hela sommaren. Haft hosta som blivit bättre, men däremot har hon sista månaden känt som "lock i
hela huvudet". Hon beskriver yrsel och en konstig känsla i huvudet. Det stTålar från nacken och hon har ont i
käkar och obehaglig känsla i ansiktet. Hon tycker att hon mår värre på eftermiddagarna då det även trycker i
tinningarna. Trött och det är jobbigt att vakna på morgonen. Känner sig danig och skakig. IJon oroar sig nu för
ALS, Borrelia eller alt hon har en tumör i hjärnan. Det framkommer att hennes son dog i en hjärntumör som liten.
Det fi nns egentligen inget som talar för att Eva skulle ha ALS. Vär k utstrålande från nacken, "obehaglig
känsla i ansiktet" skulle kunna vara inledning till facia lispares och kunna tala för neuroborrelios;
överhuvudtaget de diffusa symtomen. Cerebral tu mör är inte sannolikt. Ärftliga t umörer br ukar inte
debutera vid 55 årsålcler. Om sonen dog som liten i hjä rntu mör fö rväntas mest sannolikt en icke-ärftlig
malign tumörfor m (t.ex. med ulloblastom).

Du går nu över till läkarens del av konsultationen och får veta att Eva fick ett fästingbett i
augusti. Hon berättar också att maken inte orkar lyssna, att he1mes två vuxna barn inte heller
har så mycket tid för henne, men att hon hjälper ti ll mycket med barnbarnen. Hon känner sig
trött på att hon alltid oroar sig över dem , liksom hon gjorde med sina barn. Eva har en väni1ma
som hon talar i telefon med ibland, men som mest talar om sina egna bekymmer. Evas sömn är
dålig.
5. Borrelios skulle kunna vara en möj lig diagnos. Ange förslag på fyra andra
diagnoser som är riml iga eller akut viktiga att utesluta i Evas fa ll , och
motivera kort var och en utifrån symtombi ld.

Bedömningsma!I:
a) GAD.
b) spänningshuvudvärk.
c) kronisk rinosinuit
d) andra möjliga och rimliga diagnoser kan vara läkemedelsbiverkan,
hypertoni, thyreoidearubbning, riskbruk av alkohol,. käkledsartros
e) tempora!isarterit mest akut all utesluta
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(4 p)
PV

Sifferkod: .. .. ...... .
Eva, 55 år, söker i början av september på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och har barn och barnbarn. Jobbar
deltid med ekonomi i makens företag. Hon tar A mlodipi.n 5 mg x I för hypertoni sedan många år. Känt sig
förkyld w1der hela sommaren . Haft hosta som blivit bättre, men däremot har hon sista månaden känt som " lock i
hela huvudet". Hon beskriver yrsel och en konstig känsla i huvudet. Det strålar från nacken och hon bar ont i
käkar och obehaglig känsla i ansiktet. Hon tycker att hon mår värre på eftermiddagarna då det även trycker i
tinningarna. Trött och det är jobbigt att vakna på morgonen. Känner sig darrig och skakig . Hon oroar sig nu för
ALS, Borrelia ell.er att hon har en tumör i hjärnan. Det framkommer att hennes son dog i en hjärntumör som liten.
Hon fick ett fästingbett i augusti. Oroar sig mycket, bl.a. för barnbarnen och känner dåligt stöd från sin
omgivning. Sover då ligt.

Två a nd ra, och högst rimliga, diagnosa lternativ ä r gener a liserat å ngestsyndro m (GAO) och
spä nningshuvudvärk. And r a möjliga diagnosalternativ är lä kemedelsbiver kan, thyreoidearubbning,
kä kledsa rtros, k ronisk rinosinuit, temporalisa r terit (viktigt att utesluta a kut) och r iskbru k av a lkohol.

Du funderar nu över status, liksom en utvidgad anamnes, för att få mera underlag för dina
diagnostiska överväganden.
6. Ange fyra statusfynd du söker och koppla dem till re levant diagnostisk
frågeställning.
Diag11os

Statusfynd
Spända nackmuskler

(4 p)

a-c PV

a) Spänningshuvudvärk
b) Kronisk
rinosinuit

Spända nackmuskler
Nästäppa, sekretion i näsan
Ömmande a temporalis

c) Temporalisarterit
d) GAD

Ger ett ängsligt och spänt int1yck utöver det
som normalt kan förväntas i situationen

7. Hur definieras riskbruk av alkohol?

dPsyk

(3p)
Beroende

Bedömningsmall: De gränser man vanligtvis utgår.film för af/ riskabel veckooch intensivkonsumtion ska ansesföreligga är om den totala
veckokonsumtionen överstiger I 4 standardglas för män respektive 9 för
kvinnor och/eller om 5 eller.fler standardglas.för män respektive 4 eller f ler
för kvinnor konsumeras vid err dryckestil(fälle, men det kan även definieras
utifi'C111 eventuella negativa konsekvenser, psykiskt och.fy siskt av alkoholen.
Det är skilt {från alkoholmissbruk och alltid skiltfi"ån alkoholberoende.
1pför kvantitativ definition inkl skilda gränser för män och kvinnor
lpför kvalitativ definition
lpför avgränsning mol missbruk och beroende
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Sifferkod: .......... .
Eva, 55 år, söker i början av september på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och har barn och barnbarn. Jobbar
deltid i makens företag. Hon tar Amlodipin 5 mg x I för hypertoni. Känt sig förkyld under hela sommaren. Haft
hosta som blivit bättre, men däremot har hon sista månaden känt som ''lock i hela huvudet". I lon beskriver yrsel
och en konstig känsla i huvudet. Det strålar från nacken och hon har ont i käkar och obehaglig känsla i ansiktet.
I lon tycker att hon mår värre på efterm iddagarna då det även trycker i tinni ngarna. Trött och det är jobbigt att
vakna på morgonen. Känner sig darrig och skakig. Hon oroar sig nu for ALS, BorTelia eller att hon har en tumör i
hjärnan. En son dog i hjärntumör som liten. Hon fick en fästingbett i augusti. Oroar sig mycket, bl.a. för
barnbarnen och känner dåligt stöd från sin omgivning. Sover dåligt. Du misstänker framför allt borrelios, GAD
eller spänningshuvudvärk, men överväger också temporalisarterit, kronisk rinosinuit och riskbruk av alkohol.
I status fann du k raftigt spänd nack-, käk och ryggmuskulatur. Inga fo kalneurologiska fynd och inga
hud förä ndringa r. BT 135/90. A temporalis pa lp u. a. bilat. Jngen nästäppa. I psykiatriskt status noteras a tt
Eva ä r spä nd och lite forcerad.

Du tänker att Eva troligen lider av generaliserat ångestsyndrom (GAD), men du förstår också
av Evas oro att rim liga misstankar om andra diagnosalternativ måste uteslutas innan ni kan gå
vidare. Du är inte heller helt säker på att du fått fram alla uppgifter du skulle önska. Eva får
remisser och en återbesökstid om två veckor. På vägen ut säger hon " Men jag kan inte släppa
tanken på hjärntumör - blir det verkligen ingen röntgen?"
8. Ange 4 prover (provpaket)/undersökningar som i detta fall är meningsfullt
att ta eller göra. (2 p) Motivera kort för vart och ett varför det bör
tas/göras. (2 p)
Labbprov eller undersökning

CT med kontra.\·t

Borreliaserologi (lgG, lgM)

Kort motivering

'Terapeutisk Cl"', d1•s. för att mh1ska oro.
Misstanke om !?järntumör är minimal. men
CT skalle kan inga i utredning av I ex
demenssjukdom. Evas symtom med oro och
d([fusa somatiska besvär kan vara debut av
degenerativ/de111enssj11kdom. Kan även
visualisera bihalor.

FäsNngbettet

TSH. T3, T4

Hyperthyreos skulle kunna bidra till Evas oro

SRICRP

Utesluta temporalisarterit el annan
i17flam1natorisk process/ i1?fektion

Alkoholmarkörer i
blod (med Evas GK)

Riskbruk alkohol

5

(4 p)
PV

Sifferkod: .. .. .. .... .

Reflektera ko1i över följande frågor, använd medicineti ska begrepp.
9. Skulle patienten ha kunnat kräva w1dersökning med CT eller skulle du ha
varit skyldig att erbjuda sådan undersökning? Ge skäl eller villkor för och
emot.
Bedömningsmall: Att kräva utredning är en så kallad posWv rättighet som dock
alltid måste balanseras av om det.finns el/ medicinskt behov. Om det uppenbart
finns ett medicinskt behov så är läkaren skyldig att er~juda patienten åtgärden
(om det.finns resurser).
Ge skäl emot: om det är uppenbar/ att det inte finns ett behov så har läkaren
också en skyldighet att vara restriktiv med att erbjuda kostsamma utredningar som andra patienter i högre grad behöver. Dä1:för bör man noggrann i11formera
patienten om det uppenbara orimliga i att genomföra en er skalle (om det är
uppenbart). Det är dock viktigt alf läkaren också.förmår att förtydhga attji-ågan
inte rör sig om en värdekonflikt - läkaren vill l1jälpa patienten och patienten vill
ha hjälp. Det de eventuellt är oeniga om är betydelsen av att genomfara en CTskalle.
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(2 p)
PU

Sifferkod: .......... .

Eva, 55 år, söker på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och har barn och barnbarn. Jobbar deltid i makens företag.
Hon tar A mlodipin 5 mg x I för hyperton i. Förkyld under hela sommaren. Haft hosta. Sista månaden känt som
" lock i hela huvudet". Hon beskriver yrsel och en konstig känsla i huvudet. Det strålar från nacken och hon har
ont i käkar och obehaglig känsla i ansiktet. T rött och mår sämre på eftermiddagarna då det även trycker i
tinningarna. Känner sig darTig och skakig. Hon oroar sig för ALS, Borrelia eller tumör i hjärnan. Oroar sig
mycket överhuvudtaget. Sover dåligt. f status fann du kraftigt spänd nack-, käk- och ryggmuskulatur. 111ga
fokalneurologiska fynd och inga hud förändr ingar. BT 135/90. lngen tremor. Thyreoidea palperas u.a. 1
psykiatriskt status noteras att Eva är spänd och lite forcerad.

Efter att ha bett Eva sitta ner igen och du försökt kla r gör a att inget talade för hjärntumör och på a lla sätt
försökt lindra hennes oro, kom ni tillsa mmans fra m till att denna gång ä ndå göra en CT a v hjärna n. Du
tänkte att ni inte på annat vis kunde gå vida re på ett konstruktivt sätt och d u klargjorde tydligt a tt du
fö rväntade dig ett lug na nde besked a v detta och a tt detta var din avsikt med undersökningen.

Eva konuner idag på återbesök, trött och ännu mera ängslig jämfört med vid förra besöket. Svar
på labb och undersökningar har konunit; CT-hjärna var u.a., Borreliasero login var negativ,
CRP 11 och SR 7. Thyreoideastatus u.a. Du sammanfattar sj ukhistorien och
undersökningsresultat för Eva. Du är nu övertygad om att det handlar om ett generaliserat
ångestsyndrom (GAD). För att gå vidare behöver du berätta för Eva vad detta tillstånd innebär.
10. Ange i punktform vad som bör finnas med i en beskrivning av GAD för att (4 p)
Eva ska kunna ta stäl lning ti ll diagnosen, och den behandling du tänker
Psyk
föreslå.
Bedömningsmall:
•
Det handlar om ett vanligt tillstånd somfi'.a. karaktäriseras av en
lättväcld och alltför stark rädsla och oro inför olika händelser och
aktiviteter.
•
Vanliga ::.ymtom är att man känner sig rastlös, spänd. och lätt blir
trött men ändå kan ha svårt för ert! sova. Man kan bli irritabel och få svårt
alf koncentrera sig. Ojfa kroppsliga besvär.
•
Det kan bli en ond cirkel där anspänningen gör alt man får mer
läflväck1 ångest.
•
Del finns risk.för all man tar till någotför att dämpa sin oro och att
bli deprimerad
•
Delfinns l?jälp att få! iven läke1nedel, som inte är
beroende.fi·amkallande
(2 p)

11. Beskriv ditt behandlingsförslag till Eva.
Bedömningsmall: Eva har redan.fatt in.formation, något som alltid ska vara
en del i behandlingen. Aven skr(f!ligt. Eva skulle kunna vara betjänt av
p;,ykologisk behandling av I ex typen K.BT Ett alternativ skulle kunna vara
behandling med el! SSRI, eller ev. Venlcrfaxin.
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Sifferkod: .. ........ .
Eva, 55 år, sökte på vårdcentralen för di ffusa besvär. I lon oroar sig för ALS, Borrelia eller en tumör i hjärnan,
och hennes son dog i en hjärntumör som liten. Hon fick ett flistingbett i augusti. Efter noggrann anamnes och ett
brett status, liksom vissa prover och undersökningar som inte visar något patologiskt, bekräftas din tidiga
misstanke om att det handlar om en person med ett generaliserat ångestsyndrom. Det framkommer också att Eva
alltid varit ängsligt lagd. Haft svåJt för att slappna av och haft svårt att sova i perioder. I tar sannolikt inte något
riskbruk av alkohol.
Eva accepterar diagnosen GA D efter ditt försök att pedagogiskt beskriva, även om hon fortfar att ha visst tvivel,
vilket ligger i sakens natur. Vid ett återbesök ett halvår senare mår Eva betydligt bättre. Eva hade möjligheter att
fä tag på en terapeut ganska snabbt och behandlades med KBT. Hon nämner också att en misstanke om otrohet
från makens sida nu är uppklarad. Detta berättade inte Eva tidigare, men det kan ha bidragit till hennes ökade oro
och upplevelser av kroppsliga symtom.
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Sifferkod: . . ...... .. .
Fall 1: Jorge
Jorge, en påfallande välklädd 34 årig copywriter, söker dig som AT-läkare på vårdcentralen för
att han sedan några månader känt sig trött och håglös. Han är delägare i reklambyrån där han
arbetar, "de fattar inte hur beroende de är av mina ideer och nu går jag på lågvarv". Han har
kunnat jobba, men utan gnista och har fått ställa in representation vid flera tillfällen, för att han
varit tvungen att gå hem och sova. Trots nio timmars sönm per natt känner han sig inte utsövd.
Jobbet har inte varit mer krävande än vanligt. Tillståndet liknar en period för sju år sedan då
han under drygt ett år var mer orkeslös än vanligt. Han var tidvis sjukskriven och medicinerade
med ett antidepressivt läkemedel under ett helt år med tveksam effekt. Upplevde också att
synen var påverkad en period. I övrigt har Jorge varit frisk; han har kanske gått ned något kilo i
vikt senaste månaderna.
Nu vill Jorge prova ett läkemedel igen, så han kommer på banan snabbt. "Men du, inga
lyckopiller som vem som helst får! Och dom får inte påverka synen. På kvällarna kanjag
knappt att läsa på skärmen och så har jag fått liksom domningar i högerarmen. Jag måste ha
bättre grejer, så det är bäst att jag får remiss till en riktig specialist."
1. Det finns flera tänkbara orsaker till Jorges besvär och symtom.
Ange:
a) två akuta/allvarliga orsaker som du främst vill utesluta.
Anemi, diabetes (myastenia gravis, TIA , mahgnitet ger endast 0,5 p
vardera)

b) två ytterligare, sannolika förslag utöver det som patienten själv
tänker är orsaken.
Hypo!hyreos, utmattningssyndrom, bipolär :;jukdom. Jv!S. missbruk
(alkohol), myas/enia gravis, OS.AS

2. Resonera kring vilka undersökningsfynd som kan styrka/motsäga Jorges
hypotes om depression, och dina två förslag enligt 1 b). (Goda
motiveringar ger totalt 3 poäng).

Diagnos:
a) Depression

b)

c)

Vad styrker/motsäger:

(2 p)
PV

(2 p)
PV

(3 p)
PV

Sifferkod: .......... .

Jorge, 34 årig copywriter, söker på vårdcentralen för några månaders anamnes på trötthet och håglöshet. Han är
delägare i reklambyrån där han arbetar, och har höga tankar om sin position och framtid . I Ian har jobbat med
mindre gnista och fått ställa in representation för att gå hem och sova. Ej utsövd trots 9 timmar sönm per natt.
.Jobbet har inte varit mer krävande än vanligt. Uppger även försämrad syn kvällstid och domningar i höger arm .
Hade en tidigare period för 7 år sedan med orkeslöshet, tidvis sjukskrivning och antidepressiv behandling med
tveksam effekt och dimsyn. Jorge vill nu ha remiss till specialist för att fä ett "specialpreparat" mot depression.
Du övervägde bl. a. diabetes, anemi som aku ta orsaker nödviind iga att utesluta. Andra sannolika förslag
utöver dep ression: hypothy reos och alkoholrelaterade besvä r.

Jorge uppvisar ingen påtaglig nedstämdhet, men bejakar mindre intresse än vanli gt. Negerar
livsleda, koncentrationssvårigheter eller rastlöshet. Han har inga tecken på tidigare
uppvarvning. Inga smärtsymtom. Kanske något ökad törst, framförallt på förm iddagar, men tror
inte att han har ökade urinmängder. Uppger normal alkoholkonsumtion. BT 150170, puls 90,
somatiskt status i övrigt inkl. neurologstatus är u.a.

3. Domningar i en ann är helt ospecifikt och kan ha olika orsaker. Beskriv
förväntad sensorisk påverkan i armar vid följande tillstånd:
a)MS

(2 p)
Nemo

Utbredd sensorisk påverkan i exlremitet, utan koppling till derrna/0111
eller enskild nerv, tydande på central skada.

b) Skada på n. axillaris

Knappt hand.flatestort område proxima!t på överarmens latera!sida.

(2 p)
Neuro

c)ALS
ibland rapporteras ospecifika sensoriska symtom, men ingen
sensorisk paverkan ska kunna påvisas det .~jukdomen drabbar
motoriska neuron.

(2 p)
Nemo

d) Cervikalt diskbråck C7
Påverkan av C 7-dermatomet. cfrs. utstra!ning i handens mellersta
fingrar.

(2 p)
euro

Sifferkod: .......... .

Jorge, 34 årig copywriter, söker på vårdcentralen för några månaders anamnes på trötthet och håglöshet. Han har
höga tankar om sin position och framtid på jobbet. Klagar över mindre gnista och fatt ställa in representation för
att gå hem och sova. Ej utsövd trots 9 timmar sömn per natt. Uppger även försämrad syn kvällstid och domningar i
höger arm. Däremot ingen påtaglig nedstämdhet och negerar livsleda och koncentrationssvårigheter. Haft en
t idigare period med orkeslöshet, tidvis sjukskrivning och antidepressiv behandling med tveksam effekt och
dimsyn. Jorge vill nu lia remiss ti ll specialist för att ta ett "specialpreparat" mot depression. Uppger normal
alkoholkonsumtion. BT 150170, puls 90; somatiskt status i övrigt inkl. neurologstatus är u.a.

Du frågade först vidare om neurologiska symtom utöver domningama, men fick inte fram
något säkert avvikande. När du efterhörde sjukdomar i familjen, framkom att Jorges mor har
MS. Jorge ser då blek ut. "Du tror det är MS, va? Då ska jag ha en remiss direkt till en jävligt
bra specialist, annars ringer jag min kompis på Expressen."

4. Vad ingår i en MS-utredning hos neurologen, och vad förväntar du dig att
finna om MS föreligger?

(4 p)
Neuro

Anamnes och status. Magnetkamera av l?järnan med kontrast v;sar spridda
!esioner med spectfik !okahsation, och .\pridning; 1;d visas med blandad bild
inklusive både kontrastladdande/ ;cke-konlrastladdande lesioner.
Ukvorundersökning kan visa oligoklonala band, förhöjt lgG-index och lä!!
pleocytos.

5. Vilka symtom i Jorges anamnes, utöver domningama och hereditet, skulle
kunna tala för MS?

Tröttheten och depressionen för några år sedan.
som biverkning, ev. de aktuella synbesvären.

Dim.~ynen

(2 p)
Neuro

som uppfattades

6. Jorges attityd kan upplevas provocerande. Resonera koit om vad som kan (3 p)
Psyk
ligga bakom, avseende eventuella k liniska störningar och psykologiska
reaktioner.
Narcissistisk läggning eller personhghetsstörning, där dragen kan
förstärkas av paNentens rädsla för att vara (allvarligt) sjuk och inte kunna
prestera. Ev. upplevelser ; samband med moderns .sjukdom och
vårdkontakter av negativ karaktär kan.föreslås som bidragande.
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Sifferkod: .......... .

Jorge, 34 årig copywriter, söker på vårdcentralen för några månaders anamnes på trötthet och håg löshet. Klagar
över minskad gnista och har fått ställa in representation för att gå hem och sova. Ej utsövd trots 9 timmar sömn per
natt. Uppger även försämrad syn kväUstid och domn ingar i höger arm. Däremot ingen påtaglig nedstämdhet och
negerar livsleda och koncentrationssvårigheter. Haft en tidigare period med orkeslöshet, tidvis sjukskrivning och
antidepressiv behandling med tveksam effekt. Jorge vill nu ha remiss till specialist för art ta ett "specialpreparat"
mot depression. Uppger normal alkoholkonsumtion. BT 150/70, pu ls 90; somatiskt status i övrigt inkl.
neurologstatus är u.a.

Vid en MS kan man med MR av hjärnan med kontrast visa spridda Iesioner med s1>ecifik lokalisation och
spridning i tid. Likvorunclersökning kan visa oligoklonala band, förhöj t lgG-index och lätt pleocytos.
Tröttheten och depressionen för några å r seda n, liksom synbesvii r en som uppfattades som biverkning
skulle kunna tala för MS. Du uppfattade en narcissistisk problematik, som kanske förstärkts av stressen
över att inte fun gera som vauligt, och oro över a llvarlig sjukdom.

Jorges starka reaktion när ni i samtalet kom in på MS överraskade dig och en av de tankar som
for genom ditt huvud var: vad gör jag nu?
(3 p)
7. Det finns en möjlig samtalsstrategi för att bemöta Jorge. Använd så långt
möjligt teoretiska begrepp och beskriv dem konkret, samt reflektera över
Psyk
hur just din egen reaktion i ett möte av detta slag kan försvåra för dig att
agera professionellt.
Viktigt alf vara medveten om sin egen reaktion.för att kunna re_flektera över
den i syjie att bemöta patienten p å ett sätt som gagnar denne bäst.
(lvfotöve~föring är el! p.~ykodynamiskt begrepp som appliceras i detta
sammanhang)
I enlighet med patienfcentring efterhöra föreställningar. farhågor och
förväntningar. Sammc117fatla, bekräfta: .,Din mor har drabbats av MS, och när
jag nu.frågar dig om sjukdomar i jåmiUen så tänker du af! det kanske också
drabbar dig. Jag.förstår verkligen all du blir orolig och självklart skall jag
göra en ordentlig undersökning och om det skulle behövas.för af/få klarhet i
detta så ska jag självklart skriva en remiss till en specialist. ,.
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Sifferkod: ... .. . .... .
Jorge, 34 årig copywriter, söker på vårdcentralen för några månaders anamnes på trötthet och håglöshet. Klagar
över minskad gnista och har fått ställa in representation fOr att gå hem och sova. Ej utsövd trots 9 timmar sömn per
natt. Uppger även försämrad syn kvällstid och domningar i höger arm. Däremot ingen påtaglig nedstämdhet och
negerar livsleda och koncentrationssvårigheter. Haft en tidigare period med orkeslöshet, tidvis sjukskrivning och
antidepressiv behandling med tveksam effekt. Jorge vil l nu ha remiss till specialist fö r all fä ett "specialpreparat"
mot depression. Uppger normal alkoholkonsumtion. BT .1 50170, puls 90, somatiskt status i övrigt inkl.
neurologstatus är u.a. Hans mor har MS och när han talar om det blir han mycket upprörd och kräver remiss till
"en jävligt bra" specialist omgående.
Du kunde trots att situa tionen blev obeh."väm, använda de patientcentrerade tekniker du lärt d ig och du
r emitterade J orge till neurolog, Där uteslöts MS, både MR och likvorundersökning va r blanka. Fortsatt
a lkoholanamnes som du överviigt blev d ock inte av i uppståndelsen.

En vecka senare kommer Jorge åter; beskriver fortsatt trötthet, minskat intresse och synstörning
på kvällstid. I-Jan har nu svårt att komma upp på morgnarna. Däremot har domningarna nu
försvunnit. "Du är ju en bra läkare som fattar vad som gäller, har du något nyt! och riktigt bra
antidepressivt piller?" Trots tveksamhet från din sida kommer ni överens om att prova
fannakologisk antidepressiv behandling, då Jorge är så angelägen. Vid en närmare genomgång
av hans tidigare behandlingserfarenhet, visade det sig att han då ätit Mirtazapin. Han går nu
med på att trots allt prova ett SSRI, som ju du är väl förtrogen med .
8. Hur lägger ni upp behandlingen avseende dosering och tidsaspekter?
Vilken information ger du Jorge i övrigt?

Upptrappn;ng under de.forsla dagarna för att minska upplevelsen av
biverkningar. Nagonform av kontakt efter 1-2 v. E1'. dosökning efter 4-6
veckor om enbart viss effekt. Om avsaknad av effekt kan det bli aktuellt med
antingen tilläggsbehandling eller preparatbyte. A It fundera kring diagnos är
alltid viktigt. som i detta.fall. Ev. tillägg av anxiolytika i starten.
info om initiala biverkningar som illamående, huvudvärk, ångest. Bör
diskutera hans tidigare upplevelse av dilmyn. Kontakt avseende reaktioner pa
insatt behand/;ng 0111 ca en vecka, telefonkontakt kan räcka. Planerad
behandhngstid åtminstone 6 månader efter uppnådd effekt.
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(5 p)
Psyk

Sifferkod: .. .. ...... .

Jorge, 34 årig copywriter, sökte på vårdcentralen för några månaders anamnes på trötthet, håglöshet och minskad
energi, fO rsämrad syn kvällstid och domningar i höger arm. Däremot ingen påtaglig nedstämdhet, livsleda eller
koncentrationssvårigheter. Haft en tidigare period med orkeslöshet och antidepressiv behand ling med tveksam
effekt. Jorge vill nu ha remiss till specialist för att få ett "specialpreparat" mot depression. Uppgav normal
alkoholkonsumtion. BT I 50/70, puls 90, somatiskt status i övrigt inkl. neurologstatus var u.a. Hans mor har MS
och när det kom fram blev .han mycket upprörd och efter viss uppståndelse remitterade du honom ti ll neurolog,
som uteslöt MS. En vecka senare återkommer han med fortsatt trötthet, minskat intresse och synstörning på
kvällstid. Domningarna har då försvunnit. Han har däremot bö1jat få svårt att komma upp på morgnarna. Lite
motvilligt inleder du på hans begäran ant idepressiv behandling med ett SSRl-preparat, då han tidigare provat
Miltazapin.

Jorge får börja med halv dos av SSRI-preparatet under några dagar fö r att minska på initiala
biverkningar. Efter cirka fyra veckors behand ling kan det vara a ktuellt att ta ställning ti ll ev. doshöj ning.
Jorge behövde inte några anxiolytika och tolererade väl de biverkningar du informerat om. Ni pla nerade
å tminstone sex må naders beha nd ling förutsatt att han fick effekt av läkemedlet.

Vid återbesök efter sex veckor har han inga egentliga biverkningar, men heller ingen effekt på
sina besvär.

(3 p)
9. Ange tre vanliga orsaker till utebliven effekt av ett SSRI?
Bristande fö?jsamhel, non-responder. hög alkoholkonsumtion, je! diagnos. Vid Psyk
för låg dos brukar man vanligen ha någon effekt.

I 0. Beskriv kortfattat vad du skulle säga till en patient som ställer frågan: "Hur (3 p)
fungerar egentligen antidepressiva läkemedel?"
Psyk
Ejier kvalitet (1-esonemang). Svaret bör anpassas efter patientens
förkunskaper! Monoaminer bör nämnas. Bättre/effektivare transmission. Alt.
hypoteser: neurogenes. Man kan nämna att man inte riktigt vet, I.ex. all
fördröjningen av effekt inte är klarlagd. Ett bra resonemang kan också föra in
stress-sårbarhetsmodellen. Modellen kan öka förståelsen för komplexiteten
vad gäller depressioner och ev. längre tids behandling.
Ej godkänt:
Användning av svåra/tekniska begrepp utan hämyn tagen till patientens
kognWva kapacitet eller.förkunskaper. Medicinsk direktfelaktiga
beskrivningar
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Sifferkod: .......... .

Jorge, 34 årig copywriter, sökte på vårdcentralen för några månaders anamnes på trötthet, håglöshet och minskad
energi, försämrad syn kvällstid och domningar i höger ann. Däremot ingen påtaglig nedstämdhet, livsleda eller
koncentrationssvårigheter. Haft en tidigare period med orkeslöshet och antidepressiv behandling med tveksam
effekt. Jorge vill nu ha remiss till specialist för att ta ett "specialpreparat" mot depression. Uppgav normal
alkoholkonsumtion. BT 150/70, puls 90; somatiskt status i övrigt inkl. neurologstatus var u.a. Hans mor har MS
och när det kom fram blev han mycket upprörd och efter viss uppståndelse remitterade du honom til l neurolog,
som uteslöt MS. En vecka senare återkommer han med fo11satt trötthet, minskat intresse och synstörning på
kvällstid. Domningarna har då försvwmit. Han har däremot bö1jat få svårt att komma upp på morgnarna. Lite
motvill igt i11Jeder du på hans begäran antidepressiv behandling med ett SSRl-preparat, då han tidigare provat
Mi11azapin. Jorge behövde inte anxiolytika och tolererade initiala biverkningar väl. Vid återbesök efter sex veckors
behand li ng har han inga egentliga biverkningar, men heller ingen effekt på sina besvär.
Vanliga orsaker till utebliven effekt är bristande följsamhet, att patienten ä r non-responder och/eller ha r ett
pågående högkonsumtion/missbruk av a lkohol. Vid för låg dos brukar ma n vanligen ha viss effekt.

Du har frågat Jorge hur han tar sin medicin ocJ1 det visar sig att han fö lj t ordinationen. Innan du
byter läkemedel så frmderar du åter över hans alkoholvanor. Jorge själv är mycket bekymrad
över synbesvären på kvällarna och undrar om han inte borde besöka en ögonläkare.
11. Hur gör du för att hjälpa Jorge att reflektera över sin alkoholkonsumtion?

(4 p)
Ber

Du hör med Jorge om vad han vet om koppUngen mellan symtom som lustlöshef,
fröffhel och alkohol. Utifrån detta och kopplingen till hans önskan om all må
bättre. närmar du dig hans egen alkoholkonsumtion. Du tar en alkoholanamnes
(ställer enklafi-ågor om hans alkoholvano1) och erbjuder honom af/ svara på ett
enkelt screeningformulär, ex. vis A VDIT

12. Hur handlägger du situationen om det visar sig att Jorge har en hög
alkoholkonsumtion?

(2 p)
Ber

Tillsammans med patientenfattar ni beslut 0111 att han ska minska eller helt
utesluta alkohol under en viss period Detta bör sedanföUas upp med el!
återbesök.

Du råder Jorge att uppsöka en optiker, vilket han gör, efter att du förklarat att
det är hos en optiker, snarare än hos en ögonläkare, man kontrollerar
syn besvär i frånvaro av andra symtom.

13. Hur refraktionerar man? Beskriv steg för steg.
Konfrollerarförsf synen utan glas, Provar sedan var öga för sig, börjar med +1,
blir det sämre ta + 0,5.
Plustest. sedan minus refraktion. sedan astigmatkorreknon. Avslutar alltid med
plustest.
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(4 p)
Ögon

Sifferkod: .......... .
Du återkom till att fråga Jorge om hans alkoholvanor, då utebliven effekten av SSRI-preparat
kan ha att göra med en hög alkoholkonsumtion. Du började med att fråga vad han vet om
kopplingen mellan lustlöshet, trötthet och alkohol. Utifrån detta näimade du dig Jorges egen
vilja att må bättre. Du intresserade dig särskilt för hans alkoholkonsumtion genom att ställa
några enkla frågor tillsammans med AUDIT. Det framkom att Jorge dricker 1-2 glas whisky i
princip varje kväll . När han är ute påjobbrepresentation blir det oftast fler glas. Summan av
AUDIT- poängen blev 13, vilket ligger inom intervallet för kort rådgivning. Det rör sig därför
troligen inte om ett beroende, men väl ett riskbruk. Tillsammans kom ni överens om att han
skulle utesluta eller minska sin alkoholkonsumtion och komma på ett återbesök.
Hos optikern visade det sig att Jorge var hyperop (+2,5 D), och han fick glasögon att läsa
med. När han minskade på alkoholen märkte hat1 att han inte längre behövde glasögonen, så
de blev liggande. (En ögonläkare i din bekantskapskrets menade att alkohol kan göra att en
hyperop person inte riktigt orkar ackomodera. I samband med alkoholintag kan också en dold
skelning komma fram .) Tröttheten och håglösheten gick också tillbaka och ni satte ut det
antidepressiva läkemedlet.
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Sifferkod: .......... .
Fall 2: Hassan
Under din tid som AT-läkare på vårdcentralen i Sätra kommer Hassan 65 år för ett akutbesök.
Hassan har varit förkyld i tio dagar. Snuvan är besvärl ig och ögonen röda och lite smetiga. Han
känner sig ordentl igt täppt i näsan och rar ibland ett tryck över kinder, och ibland även i
pannan. Hassan kom ti ll Sverige från Turkiet som 25-åting. Han arbetar som taxichaufför,
röker cirka 30 cigaretter/dag, är gift och har ett par barnbarn som han träffar ofta. Även
barnbarnen har nyligen varit förkylda. Hassan tycker att förkylni ngen är mycket besvärlig och
undrar om han fät t en bihåleinflammation igen. "Tså fa ll måsle jag ha penicillin" .

1. Vilka undersökningar vi ll du göra på vårdcentralen?
Impeklion av näskavilel och MoS. otoskopering. temp. (./x0,5)

(2 p)
PV

2. Vilken är den mest sanno lika diagnosen? ( I p) Vi lka uppgifter styrker
diagnosen? (2 p)
Rinosinuil (lp). Nästäppa, t1yck över bihålor (2x0.5p).

(3 p)
PV

3. Vi lken behand ling föres lår du? (2 p) Hur motiverar du ditt val (2 p)?
Näs.spray korlison, exspeklans, åtel' vidföl'stimring. (2 p)
Bero,. på slemhinnesv11llnad och kortisonet verkar avsväl!ande, vilket gör att
värken lindras. Penicillin gör inte all man blil'fi'isk.forlare. bra all spal'a till när
det vel'kligen behövs {l'esistensutveckling). (2 p)

(4 p)
PV

Sifferkod: .......... .
Under din tid som AT-läkare på vårdcentralen i Sätra kommer Hassan 65 år för ett akutbesök. Hassan har varit
förkyld i tio dagar. Snuvan är besvärlig och ögonen röda och lite smetiga. Han känner sig täppt i näsan och får
ibland ert tryck över kinder och ibland i pannan. Hassan arbetar som taxichaufför, röker ca 30 cigaretter/dag, är
gift och har ett par barnbarn som han träffar ofta. Även barnbarnen har varit förkylda nyligen. Hassan tycker att
förkyln ingen är mycket besvärlig och undrar om han fått en bihåleinflammation igen, och i så fall måste han ha
penicillin.

Du bedömer att Hassan ha r en rhinosinuit. Du inspekterar i näsa, mun och svalg och öron och behandla r
med kortison niisspray.

Hassan var inte helt nöjd över att inte få antibiotika. Efter en vecka kommer han åter på en
akuttid . Han har tagit av gamla "penicillintabletter" som han hade kvar sedan tidigare. Nu har
han värk i vänster öga och ansiktshalva, särskilt i pannan och har några utslag på nästippen
sedan fyra dagar. Ser även sämre på vänster öga. Han trött och tagen och tror att han har feber.

4. Vi lka diagnoser ter sig nu sannolika? Ange tre.
He1pes zoster keratil, bakteriell konjunk1;vit. bakteriell rinosinuit, ev.
viruskonjunktivil

(3 p)
Ögon

5 . Hur handlägger du patienten vid de tre diagnoser du föreslagit?
Herpes zosler keralil - remiss till ögonläkare
Bakteriell konjunktivil - rengöring, Fucithalmic eller Chloromycetin
Bakteriell rhinosinuil - antibiotika. 0111 påtagligt påverkad - remiss ÖNH
Viruskonjunktivit - rengöring, exspektans. il?/Örmalion om handhygien

(3 p)
Ögon

2

Sifferkod: .......... .

Under din tid som AT-läkare på vårdcentralen i Sätra kommer Hassan 65 år för ett akutbesök. Hassan har varit
förkyld i tio dagar. Snuvan är besvärlig och ögonen röda och lite smetiga. Han känner sig täppt i näsan och får
ibland ett tryck över kinder och pannan. Hassan arbetar som tax ichaufför, röker ca 30 cigaretter/dag, är gift och har
ett par barnbarn som varit förkylda ny ligen. Hassan undrar om han få tt en bihåleinflammation igen, och i så fall
v ill han ha penicillin. D u bedömer att Hassan har en rhinosinuit och behand lar med ko1tisonnässpray. Han var inte
nöjd över att inte få antibiotika. Efter en vecka kommer Hassan åter e fter att har tagit av egna " pen icillintabletter"
som han hade kvar sedan tidigare. Nu har han värk i vänster öga och ansiktshalva, särskilt i pannan och har några
utslag på nästippen sedan fyra dagar. Ser även sämre på vänster öga.
Sa nnolika diagnoser är herpes zoster keratit, bakteriell konjunktivit och bakteriell rhinosinuit. Du
remitterar Hassan akut till ögonläkare, d å du främ st misstänker den förstnämnda diagnosen.

6. Nämn två statusfynd vid herpes zosterkeratit. (2 p) Hm kan hud uts lagen
besk.rivas i detalj ? (2 p)

(4 p)
Ögon

injektion och kornealskada och.fi·ämre uveil. Grupperade blåsor på rodnad
botten.

7. Hur behandlas tillståndet? Vad behöver
b ehandlingens effektivitet?

man särskilt tänka på avseende

(2 p)
Ögon

Aciklovirlable/ter (Zovirax eller Geavh). Behandlingen bör inledas inom 72
timmar efter symtomdebut.for all god effekt ska kunna påräknas.

Herpes zoster kan ge resttillstånd i form av postherpetiska smärtor. Smärtorna
kan vara mycket besvärliga och kräva b ehandling.

8. Ange två lämpliga preparat att behandla sådan neurogen smärta med.
Tryptizo! (am itripty lin), Neuron/in (gabapentin), Lyrica (pregaba!in) 0,5 p per
alternativ.

(1 p)
Neuro

Innan behandling initieras bör postherpetiska smärtor skiljas från
tri geminusneuralgi.

9. Ange tre kliniska karaktäristika som skilj er dessa två tillstånd och ange
lämplig förstahandsbehandling av trigerninusneuralgi.

Trigeminusneuralgi har sekundkorta smärtaltacker, friggerpunkter, drabbar
.fi·ämsl NV:2-3, normalt nervstatus. Behandlas bäst med karbamazepin.
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(2 p)
Neuro

Sifferkod: .. .. ...... .

Under din tid som AT-läkare på vårdcentralen i Sälrn kommer Hassan 65 år för ett akutbesök. Hassan har varit
förkyld i tio dagar. Snuvan är besvärl ig och ögonen röda och lite smetiga. Han känner sig täppt i näsan och får
ibland elt tryck över kinder och pannan. Hassan arbetar som taxichaufför, röker ca 30 cigaretter/dag, är gift och har
ett par barnbarn som varit förkylda nyligen. Hassan undrar om han fått en b ihåleinflammation igen, och i så fall
vi ll han ha penicillin. Du bedömer att Hassan har en rhinosinuit och behandlar med kortisonnässpray. Han var inte
nöjd över att inte få antibiotika. Efter en vecka kommer Hassan åter efter att har tagit av egna "penicillintabletter"
som han hade kvar sedan tidigare. Har värk i vänster öga och ansiktshalva, särskilt i pannan och har några utslag
på nästippen sedan fyra dagar. Ser även sämre på vänster öga.

Du remitterade Hassan akut till ögonläkare eftersom du misstänkte herpes zosterkeratit, men
ögonläkaren bedömde att det snarare rörde sig om en bakteriell konjunktivit och skickade hem
Hassan med Cholormycetin ögondroppar. Hassan kommer tillbaka till dig efter ytterligare två
dagar och k lagar över tilltagande smärta kring det högra ögat, en smärta som också strålar ned i
tänderna och upp i pannan. Han är fortfarande förky ld med illaluktande varig snuva. Inga
smärttabletter hjälper. Utslaget på nästippen är nu borta.

10. V ilken diagnos är nu mest trolig och hur vill du handlägga Hassan?
Akut varig rinosinuit - remiss till ÖNI-iför käkspolning

(2 p)

ÖNH

11. Resonera kring olika tänkbara bakteriella agens som ligger bakom Hassans (2 p)
ÖNH
infektion . Vilken antibiotikabehandling är lämplig?
Vanligaste orsaken till varig rinosinuit är pneumokocker eller HI som kan vara
penicillinasbildande. Förstahandsbehandlingen är p c V, andrahands behandling,
vid terapisvikt, är amoxicillin. Se läkemnedelsverket! Spekramox, amoxici/!in med
C!avulansyra 0111 penicillinasbildande patogenföre!igger

12. Vilken kirurgisk princip använder man sig av vid behandling av det här
infektiösa tillståndet?
Principen är dränage av en abscess.
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(1 p)

ÖNH

Sifferkod: .. . ... . ... .

Under din tid som AT-läkare på vårdcentralen i Sätra kommer Hassan 65 år för ert akutbesök. Hassan har varit
f<kkyld i tio dagar. Hassan arbetar som taxichaufför, röker ca 30 cigaretter/dag, är gift och har ett par barnbarn som
varit förky lda nyligen. Du bedömer att l-Iassan har en rhinosinui t och behandlar med kortisonnässpray. Han var
inte nöjd över att inte få antibiotika. Efter en vecka kommer I lassan åter efter att har tagit av egna
"penicillintabletter" som han hade kvar sedan tidigare. Han har nu värk i vänster öga och ansiktsha lva, särskilt i
pannan och har några utslag på nästippen. Du remitterade Hassan akut till ögonläkare på misstanke om herpes
zosterkeratit men där konstaterades en bakteriell konjunktivit som behandlades med Cholormyeetin, ögondroppar.
Etter ytterligare två dagar kommer Hassan åter och klagar över smärta kring det högra ögat som också strålar ned i
tänderna och upp i pannan. I Ian har en illaluktande varig snuva. Utslaget på nästippen är borta.
Du r emittera de Hassan till ÖN H-aku ten och d ä r " drä nerade ma n Hassans abscess" ki r u rgiskt genom
kiikspolning. Man passade också på a tt ta en odling. Hassa ns s mä r tor lind r ad es nästan omed elbart. Man
misstä nkte att Hassa n ha de en lurtvägspatogen som bild ad e penicillinas (det visade s ig a tt Hassa n hade tagit
Kåvcpenin som fa nns he mm a) och satte därfö r in Spektramox (amoxicillin med klavula nsyr a).

Två dagar senare kommer Hassan in till ÖNH-akuten med en kraftig näsblödning från höger
näsborre. Han har blött någon timme hemma - "flera liter" säger han.
13. När jouren undersöker Hassan syns ingen blödningskälla. Resonera om
(2 p)
vilken typ av näsblödning det här rör sig om och vilket/vilka blodkärl som ÖNH
kan vara involverade.
Det här är säkerligen en komplikation till käk.\polningen och beror på att man
tangentiel!t trä.fjät en stor gren rill a. sphenopalafina med käkspolningsnälen. Man
skulle ocks-å kunna befrakta det som en bakre näsblödning då man inte kan se en
blödningskälla.

14. Vilka typer av näs blödningar finns och hur behandlas de? (4 p) Nämn en
bakomliggande faktor (fysiologisk mekanism) som alltid är viktig att
beakta i ett sådant här sammanhang? (1 p)
Näsblödningar kan indelas in.fi'ämre och bakre.
De.fi"ämre kommer i a!lmänhetfi·ån locus Kfa·selhachi och beror på trauma - kan
qfia lokalbehandlas (etsa.\).
De bakre drabbar ofta äldre. man ser ingen blödningskäl!a och kräver ofta en
tamponad och inläggning. C)•klokapron ska alltid säl/as in!
Vikrigt är all alltid ta ställning till patientens koagulationsstatus. Ta en
blödningsanamnes.

(5 p)
ÖNH

l 5. Vil ken behand ling blir i första hand aktuell för Hassan?
Hassans blödning är mkt kra.fiig och kan kräva inläggning. För att stoppa
blödningen behöver man sannolik! använda sig av en bakre tamponad i.form en•
KAD alternativ/ rhapid rhino.

(J p)

16. Vilken livsstilsfaktor bör Hassans husläkare i ett senare skede diskutera
med H assan?
Rökning.

(1 p)

ÖNH

PV

Sifferkod: .......... .
Hassan hade 110 i Hb och 250 i CRP. Han blev inlagd med en Rapid rhinotamponad,
Cyklokapron och i.v. Zinacef 1,5 g x 3. Hassan förbättras och kan detamponeras efter 36
timmar. Ytterligare ett dygn senare får han gå hem med peroral Spektramoxbehandling och
rekommenderas nässköljningar. Hassan återrem itterades till vårdcentralen där hans ordinarie
husläkare tog emot och man gick noggrant igenom sj ukhistorien. Hassan fick ge uttryck för
både undringar och missnöje. Man resonerade också kring hur han blev så sjuk och om det
hade hjälp med penicillin vid det första besöket, samt vilken roll behandlingen med
penicillinet därhemma kan ha spelat.
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Sifferkod: . . ........ .

Fall 3: Linnea
Du arbetar på en vårdcentral som AT-läkare och är på väg genom korridoren när du möts av en
skärrad patient som ber dig komma genast. I ett nästan fu llsatt väntrum ser du en ung helt
svartklädd kvinna ligga på golvet och "krampa". En annan patient säger att kvinnan plötsligt
bara gled ner från sin stol och hamnade på golvet. Av Eva som sitter i kassan får du veta att den
unga kvinnan heter Lim1ea, är 16 år gammal och har sökt för trötthet och hosta.

1. För denna situation finns inte rutiner på vårdcentralen. Vilka konkreta
åtgärder har du ansvar för i den akuta situationen som uppstått i
väntrummet?

(3 p)

PV

Kollar ABC, dvs. luftvägar allmäntillstånd. uppenbara skador (I poäng)
Tar ställning !il/ akut mechcinsk behandling, kramp/ösande (J poäng)
Ser till aff personal gör.fri/I runt patienten, tar ställning till hela situationen
(!poäng) .

2. Du hinner också tänka på vad det här skulle kunna handla om. Ge tre
förslag med en kort motivering?

(6 p)

Rimliga.förslag är epileptiskt generellt anfall av tonisk-klonisk typ med tanke Neuro
på ålder: synkope av cirkulatorisk genes: subaraknoidalblödning och encefalit
bör alltid övervägas vid plötslig.försämring/kramper; hypoglykemiallack;
postinfektiös CNS-påverkan (tex ADEM). Den magra informationen i./i-ågan
möjliggör ingen omfallande motivering.

Sifferkod: ..... ..... .

Du arbetar på en vårdcentral som AT-läkare och är på väg genom korridoren när du möts av en skärrad patient
som ber dig komma genast. I ett nästan fullsatt väntrum ser du en helt svartklädd ung kvinna ligga på golvet och
" krampa" . En annan patient säger att den unga kvinnan plötsligt bara gled ner från sin stol och hamnade på golvet.
Av Eva som sitter i kassan får du veta att den unga kvinnan heter Linnea, är I 6 år gammal och har sökt för trötthet
och hosta.

Du försäkrade dig om att patienten hade fri luftväg, kontrollerade vakenhetsgrad och bad sj uksköterska
a nsvara för att ut rymma väntrummet. Rimliga förs lag är epileptiskt generelJt anfall av tonisk-kJonisk typ
med tanke på å lder; synkope av cirkulatorisk genes; subara knoidalblöduing och encefa lit bör alltid
övervägas vid plötslig försämring/kramper; bypoglykemia ttack; postinfektiös CNS-påverkan (tex AOEM).

Linnea kunde andas och du tyckte att hennes kramper såg ut som ett generaliserat tonisktkloniskt anfall.

3. Ange fyra kliniska karakteristika som är av avgörande hjälp i diagnostik av (2 p)
ett toniskt-kloniskt anfall och differentierar tillståndet från synkope av
Neuro
cirkulatorisk genes.
Durafion flera minuter, Långvarig (thnmar) postiktal påverkan. lungbett. ej
avledbara bilaterala kramper, efte1fö(jande muskelvärk (4 x 0,5 p).

4. Ange tre krnmptTöskelsänkande faktorer som alltid bör bedömas i
utredning av anfall.
Sömnbris/, feber, alkohol.

2

(3 p)
N euro

Sifferkod: ........ ...

Du arbetar på en vårdcentral som AT-läkare och i ett nästan fullsatt väntrum får du ta hand om en ung kv inna som
ligger på golvet och " krampar". Kvinnan som heter Linnea, är 16 år gammal och har sökt för trötthet och hosta,
g led plöts ligt bara ner från sin stol och hamnade på golvet.

Linneas a nfa ll med ryckningar släppte efter några minuter och hon var då påtagligt trött och seg och hade
ont i muskle rna. Blödde lätt frå n sin tunga. Några kra mptröskelsänkande fa ktor er som alltid bör bedö mas
vid utredning av anfall är sömn brist, feber ocb alkohol.

Linnea är fortfarande påverkad av anfallet och hon har svårt att svara på alla dina frågor.
Upprepar mest bara "Ring mamma". Linneas I-phone har vid fall et hamnat på golvet bredvid
henne, och du får en ide. Du ringer upp Linneas mamma, Ulla-Britt, som först blir förskräckt
men du lyckas lugna henne. Hon berättar då att Linnea hade ett liknande anfall för drygt ett år
sedan och utreddes med MR och EEG i Sundsvall där he1mes familj bor. Enligt mamman
ringde doktorn hem och berättade att alla undersökningar var normala. Jngen medicin sattes in.
Linnea har varit frisk i övrigt och har nyligen flyttat ti ll Stockho lm för att gå på ett "estetgymnasium". Din AT-handledare har nu också dykt upp i väntnunmet, och hon tycker att ni ska
skicka in Linnea till akutmottagningen på sj ukhuset.

5. Ett av nedanstående påståenden är korrekt. Ange vilket.

(2 p)

Neuro
a. Normalt interiktalt EEG utesluter diagnosen epilepsi
b. Normalt interiktalt EEG utesluter inte diagnosen epilepsi .._
c. Nomrnlt interiktalt EEG utesluter fokal epilepsi med sekw1där
generalisering
d. Normalt interiktalt EEG utesluter primärt generaliserad epilepsi
e. Normalt interiktalt EEG utesluter fokal epilepsi om det finns avvikande
fynd på MR
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Sifferkod: .......... .

Du arbetar på en vårdcentral som AT-läkare och blir vittne till ett ep ileptiskt anfal l hos en ung kvinna som heter
Linnea, är 16 år gammal och har sökt för feber, trötthet och hosta. Linneas anfall med ryckningar släppte efter
några minuter men hon var påtagligt trött och seg efteråt. Det fram kom efter telefonsamtal till Linneas mamma att
Linnea haft ett liknande anfa ll för drygt ett år sedan och då utreddes med MR och EEG i Sundsvall där hennes
fami lj bor. Alla undersökningar ska ha varit nonnala och ingen medicin sattes in. Linnea har nu nyligen flyttat tiIl
Stockholm för att gå på ett "estet-gymnasirn11".
L innea skickades iväg tilJ sjuklrnset. H uvudfrågeställningen i den re miss du skrev var epilepsi, eftersom du
vet att ett normalt interiktalt EEG inte utesluter diagnosen epilepsi.

På sjukhuset, efter samtal och undersökning som bl. a. visade normalt nervstatus, bedömdes att
Linnea haft ett nytt oprovocerat anfall.

6. Ange lämpligt läkemedel att använda som förstahandsläkemedel? (1 p)
Och, vad behöver du informera Linnea om i samband med insättning? (1
p)
Natriumvalproat (t.ex. Ergenyl) kan vara bra vid primär generaliserad ep.
/njimnera om att läkemedlet är teratogent och att graviditet måste undvikas.

(2 p)
Neuro

7. Linnea har funderingar kring om hon kan böija övningsköra. Vad säger
sjukhusläkaren till Linnea? Endast ett svar är korrekt.

(2 p)
Neuro

a. Ger henne körförbud i ett år, dvs. hon får inte bö1ja övningskörning
~

b. Säger att hon får köra bil så länge hon tar antiepileptika
c. Säger att hon helst inte ska köra bil i ett år
d. Säger att hon får köra bil så länge hon har ett normalt EEG
e. Säger att hon inte får köra bil så länge hon inte har kommit upp i
terapeutisk dos av antiepi leptika
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Sifferkod: ........ .. .

Linnea som är 16 år gammal och nyligen flyttat till Stockholm för att gå på ett "estet-gymnasium", har sökt för
trötthet och hosta på en vårdcentral. När Linnea satt i väntrummet på vårdcentralen fick hon ett anfall med
ryckningar som varade i några minuter. Det framkom att Linnea haft ett liknande anfall för drygt ett år sedan och
då utTeddes med MR och EEG i Sundsvall där hennes fami lj bor. Alla undersökningarna ska ha varit normala.
Eftersom Linnea var påtagligt trött och seg efteråt skickades hon in till sjukhuset och fick där träffa en neurolog.
Efter samtal och undersökn ing som bl. a. visade normalt nervstatus, bedömdes att Linnea haft ett nytt oprovocerat
an fäll.
Linnea fick börja med natriumvalproat och informerades om att läkemedlet ä r teratogent. Läkaren tog
också upp körkortsfråga n och Linnea fick veta att hon inte få r köra bil d et närmaste å ret dvs. får inte börja
övningsköra.

Linneas mamma reste i all hast ned till Stockholm för att ta hand om Linnea. Två dagar efter
anfallet på vårdcentralen ska Linnea gå på bio med några av sjna nya k lasskamrater. Efter
filmen, när kamraterna och Linnea är på väg till ett cafä, snavar Linnea till och faller omkull.
Hon slår ena sidan av ansiktet mot hörnet av ett cykelställ. Hon är omtöcknad men vaken och
blöder i ansiktet. En av klasskamraterna ringer efter ambulans. Ambulansen kör Linnea till
Akuten. Li1mea är vid inkomsten kontaktbar och helt orienterad men har en mindre sårskada i
pannan och är mycket svullen i höger ansiktshalva.

8. Nämn tre olika typer av tänkbara skador som man nu behöver koncentrera
sig på?
Skallskada (CNS). skada i ansiktsskelettet och skada i ögat.

5

(3 p)
ÖNH

Sifferkod: .......... .

Linnea som är 16 år gammal och nyligen flyttat till Stockholm för att gå på ett "estet-gymnasium'', har sökt för
trötthet och hosta på en vårdcentral. När Linnea satt i väntrummet fick hon ett anfall med ryckningar som varade i
några minuter. Det framkom att Linnea haft ett liknande anfall för drygt ett år sedan och då utreddes med MR och
EEG. Alla undersökningarna ska ha varit normala. Eftersom Linnea nu var påtagligt trött och seg efter anfallet,
skickades hon in till sjukhuset och tick där träffa en neurolog. Det bedömdes att Linnea haft ett nytt oprovocerat
anfall och Linnea fick bö1ja med natriumvalproat. Två dagar efter anfallet på vårdcentralen snavar Linnea till när
hon är ute med sina klasskamrater och slår ena sidan av ansiktet mot hörnet av ett cykelställ. Hon är omtöcknad
men vaken och blöder i ansiktet. Ambulans kör Linnea till Akuten. Där konstaterar man snabbt att hon är
kontaktbar och helt orienterad. Linnea har en mindre sårskada i pannan men är mycket svullen i höger
ansiktshalva.

Du ville utesluta skador på CNS/skallskada, a nsiktsskelett, ögat.

9. Vilka kliniska undersökningar gör du med avseende på dessa möjliga
skador?
a. CNS/skal !skada:
Jvfedvetandegrad, .fokalneurologi, puls och blodt1yck

(2 p)
Neuro

b. Ansiktet:
Kan Linnea gapa? Stämmer bettet? Ar okbenet inslaget: palpafion av
ans;/dsskelettet? Nedsatt sensibilitet?

(3 p)
ÖNH

c. Ögat:
Kan Linnea se normal! på ögat? Kan Linnea röra på ögat i alla
blickriklningar och har hon något dubbelseende? Har Linnea normal direkt
och indirekt ljusrefl.ex?

(3 p)
Ögon
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Sifferkod: .. ... .. . .. .

Linnea som är 16 år gammal och nyligen flyttat till Stockholm för att gå på ett "estet-gymnasium'', fick ett
epi leptiskt anfa ll i väntrum met på en vårdcentral när hon sökte för trötthet och hosta. Det framkom att Linnea haft
ett liknande anfall för drygt ett år sedan och då utreddes med MR och EEG. Alla undersökningarna ska ha varit
normala. Eftersom Linnea nu var påtagligt trött och seg efter anfallet, skickades hon in ti ll sjukhuset och fick där
träffa en neurolog. Det bedömdes att Linnea haft ett nytt oprovocerat anfall och Linnea fick bö1ja med
natriurnvalproat. Två dagar efter anfallet på vårdcentralen snavar Linnea till och slår ena sidan av ansiktet mot
hörnet av ett cykelställ. Hon är omtöcknad och blöder i ansiktet och körs in med ambulans tiJl Akuten. Där
konstaterar man att hon är kontaktbar och helt orienterad. Har en mindre sårskada i pannan men är mycket svullen
i höger ansiktshalva. Du undersöker Linnea kliniskt för att utesluta skador på CNS, ansiktsskelett och öga.
Blodtrycket var 90/50, pulsen 90 och Linnea klagade över illa måend e vid under sökningen. Foka lneu rologi
u.a. Linnea kund e gapa och man fa nn att bettet stä mde, men hon hade en sens ibilitetsned sättning på höger
överläpp och kind och hon ku nde inte titta u ppå t.

10. Du informerar Linnea om att ni bör göra en röntgemmdersökning för att
utesl uta skada. Vilken undersökning beställer du, och vad skriver du på
remissen?
CT hjärnalansiktsskelell (J poängför vardera).
Am;iktstrauma i samband med.fall mot trubbigt.föremål. Mandibe(fi'aktur?
Zygomaticu~·faktur ? Orbitabottenfi-aktur?

7

(3 p)

ÖNH

Sifferkod: ...... . ... .
Linnea som är 16 år gammal och nyligen flyttat till Stockholm för att gå på ett "estet-gymnasium", fick ett
epileptiskt anfall i väntrummet på en vårdcentral när hon sökte fö r trötthet och hosta Det framkom att Linnea haft
ett liknande anfall för drygt ett år sedan och då utreddes med MR och EEG. Alla undersökningarna ska ha varit
normala. Eftersom Linnea nu var påtagligt trött och seg efter anfallet, skickades hon in till sjukhuset och fick där
tTäffa en neurolog. Det bedömdes att Linnea haft ett nytt oprovocerat anfall och Linnea fick bötja med
natri.umvalproat. Två dagar efter anfal let på vårdcentralen snavar Linnea till och slår ena sidan av ansiktet mot
hörnet av ett cykelställ. Hon är omtöcknad och blöder i ansiktet och körs in med ambulans til l Akuten. Där
konstaterar man att hon är kontaktbar och helt orienterad. Har en mindre sårskada i pannan men är mycket svullen
i höger ansiktshalva. Du undersöker Linnea kliniskt och finner att hon har en sensibil itetsnedsättn ing på höger
överläpp och kind och hon kan inte titta uppåt.
Du skicka de en r emiss fö r CT hjä rna/a nsiktsskelett och skrev:
Ansiktstraum a i samba nd med fall mot tr ubbigt fö remå l. Mandibelfra ktur? Zygoma ticusfra ktur?
Orbitabotten frakt ur?

Det konstaterades att Linnea hade en orbitabottenfraktur på höger sida med ganska liten
fel ställning.
11 . Linnea har ont i ögat och när hon försöker titta uppåt blir hon kraftigt
illamående och ser dubbelt. Vad misstänker du att Linneas symtom beror
på?
Jnklämning av m. rectus h?ferior.
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(1 p)

ÖNH

Sifferkod: .......... .

Det visade sig att m. rectus inferior var inklämd i frakturen (en så kallad trap door). Det här
ser man ofta inte på CT utan det är kliniken och patientens ålder som gör att man skall
misstänka en sådan skada. Linnea opererades akut på ÖNH-kliniken där man explorerade
hennes orbita via ett konjunktivalt snitt (ger inga ärr). Man kunde lösa den inklämda muskeln
och tack vare snabb handläggning hade Linnea ingen diplopi när hon vaknade - det finns
annars en risk att man får anoxiska skador på muskeln om man väntar.
Linnea kunde skrivas hem redan dagen efter operationen och var tillbaka i skolan efter ett
dygns vila.

9

Karla är en 65-årig nypensionerad gift lärare som söker dig på öppna mottagningen på
vårdcentralen i Täby. Hon insjuknade på natten för sex dagar sedan med yrsel. Hon har
haft besvär sedan dess och har inte kunnat företa sig något då yrseln bli r värre vid rörelse.
Karla har inte haft feber och har inga andra symtom på ÖLI. Däremot känner hon sig lite
illamående, trött och matt.
Karla är lätt överviktig. röker och tar Enalapril 5 mg x l för blodtrycket. Den senaste tiden
har hon gått till kiropraktor för nackbesvär. I lon var där senast för en vecka sedan.

1. Vilka differentialdiagnoser är mest sannolika? Ge fyra förslag.

(4 p)
PV

Godartad lägeyrsel
Stroke
Vestibularisneurit
Mh Meniere

2. Nämn de sex frågor du bedömer som mest relevanta för att differentiera
mellan dina diagnosförslag? (0,5 p för vatje rimligt fö rslag, max 3 p)

Rotatorisk. nautisk, svimningskänsla
llörselpåverkan?
Kontinuerlig eller intermittent yrsel?
Yrselartackernas tid.~'fbrlopp? Rörelseutlösta?
Huvudvärk?
Neurologiska symtOIJI?

(3 p)
PV

Karla, 65 år, har sedan sex dagar yrsel som blir värre vid rörelse. Karla är lätt överviktig, röker och
tar Enalapril 5 mg x I för blodtrycket.

Du tänker på godartad lägesyrsel, stroke, vestibularisneurit, Mb Meniere.

Det visar sig att Karlas mor hade Menieres sj ukdom och en syster bar migrän.

3. Karta undrar nu om det kan vara Menieres sjukdom? Resonera för och
emot, och vad säger du till patienten?

(4 p)

ÖNl-I

Menieres .sjukdom karaldär;seras av timslånga yrselattacker kombinerat med
hörselned'iätfning, fyllnadskänsla i örat/hörselnedsättning (progredierande)
och tinnitus. Kan också komphceras av droppattacker.
In.formation tW patienten om alf Menieres sjukdom i det här.fallet är osannolik
med tanke på det akuta.förloppet och durationen på en vecka.

4. Ett annat möjligt diagnosalternativ är godartad lägesyrsel (kristallsjuka).
Beskriv kort patogenes och behandling vid detta tillstånd, och vilken är
prognosen utan behandling.
Svar: Kristall.sjuka beror på kristaller som bildas i båggångarna och som vid
rörelse aktiverar sinnescellerna i båggångarna. Den vanligaste typen av beror
på ansamling av kristallerklumpar i den bakre båggången och leder till akut
insälfande yrsel ca30 sek efter huvudvridning. Yrseln sitter i ungefär lika
länge dvs. 30-40 sek och karaktäriseras av en krafiig karusellkänsla.
Behandlingen är man;pulation enligt Eppley vilket kan leda till omedelbar bot.
Om man inte behandlar går besvären över på ca 3-4 v
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(4 p)

ÖNH

Karla, 65 år, har tidigare haft en attack av kristallsjuka och behand lats framgångsrikt. Karla är lätt
överviktig, röker och tar Enalapri l 5 mg x I för blodtrycket.

Menieres sjukdom är i det här fallet inte så sannolik med tanke på det akuta förloppet och
clurationen på en vecka. Du bedömde att Karla har benign lägesyrsel och efter E ppleys
manöver så blir hon också momentant förbättrad.

Karla återkommer till vårdcentrnlen efter ett år, tillsammans med maken, och berättar
återigen om yrsel. Hon är mer vinglig är förra gången och maken har noterat att talet blivit
sluddrigt sedan en dag tillbaka. Karla själv har märkt att det rinner saliv ur vänster mungipa.
Du noterar i status att Karla har en vänstersidig perifer fac iali spares, och att muskelkraften i
höger arm och ben är svagare jämfört med på vänster sida.

5. Ange förväntad skadelokalisation utifrån de symtom som beskrivs och
motivera ditt förslag.

(3 p)
Neuro

li?fi·afentoriell lesion
Pal har påverkan ipsilateralt avfacia!isnerven med kontralaterala
extremitetssymtorn.

6. Ange v ilket fynd du förväntar vid testning av synfält och motivera.

(3 p)
Neuro

Normalt ~ynfält.
Synstrålningen går supratentoriellt och engagerar inte det drabbade området.

7. Ange mest sannolik diagnos baserat på tillgängliga uppgifter.

(1 p)
Neuro

Stroke
8. Beskriv fortsatt omhändertagande och med v ilken prioritet Karl a ska
omhände1tas.
Karla bör akut till sjukhusförfortsatl utredninR med CT/ MR och.fortsatt
ris!ifaktoru/redning sam/ behandling.
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(4 p)
Neuro

Karla, 65 år, har tidigare haft en attack av kristallsjuka och behandlats framgångsrikt. Karla är lätt
överviktig, röker och tar Enalapril 5 mg x 1 fö r blodtrycket. Söker igen p.g.a. yrsel, men har även en
del andra symtom.

Karla har utvecklat en infratentoriell ischemisk stroke. Som förväntat är synfältet normalt.
Bör skickas akut till sjukhus för fortsatt utredning med bl. a. CT/MR.

9. Vad ingår i en strokeutredning, fö rutom CT/MR?

(4p)
Neuro

Blodtryck, blodfetter, hematokril, blodsocker, mytmiutredning. blåsljud över
karotiderna

10. R edogör kortfattat i punktform fö r strategin vid strokebehandling .

(5p)
Nemo

Blodt1ycksreglering/behandling av riskfaktorer
Antikoagulcmtia vidförmak.~flimmer eller annan embolikälla
Antiaggregantia/trombocythämmare
Trombolys
lntervenfionel/ behandling

4

Karla, 65 år, har tidigare haft en attack av kristallsjuka och behand lats framgångsri kt. Karla sökte
igen efter ett år p.g.a. yrsel, men har även en del andra symtom. Du bedömde att Karla denna gång
drabbats av en stroke och skickade henne akut till sjuklrns för fortsatt om.händertagande.

Förutom DT/MR utreddes Karla med avseende på blodtryck, blodfetter, hematokrit,
blodsocker, arytmi, och blåsljud över karotiderna. Behandlingsåtgärder vid stroke kan vara
blodtrycksreglering/behandling av riskfaktorer, antikoagulantia vid förma ksflimm er eller
annan embolikälla, antiaggregantia/trombocythämmar e, trombolys, interventionell
behandling.

Efter tre månader kommer Karla till baka till dig på vårdcentralen för att mäta sitt blodtryck
som hon blev ordinerad när hon skrevs ut från medicinkliniken. Hon har inga restsymtom
och känner sig i fin form. Tack vare ditt snabba ingripande kan Karla se fram mot många
goda år tillsammans med maken.

För Karla gick det bra. Men, för ett antal patienter blir olika former av
funktionsnedsättning följden av en stroke. Psykiska symtom drabbar många.

11. Vilken är det vanligaste psykiatriska störningen (diagnosen) i
efterförloppet till en stroke?

(lp)
Psyk

Depression
12. Nämn två orsaker t ill varför det är viktigt att uppmärksamma det som
efterfrågas i 11.

(2 p)
Psyk

Depress;va symtom kan påverka förmågan till rehabilitering men ocks-å minska
överlevnaden. Det ökade lidandet. Suicidfärekommer men är inte så vanligt

13. Vad hos en patient med stroke kan göra det svårt att förstå eller känna igen (2 p)
Psyk
att det förutom neurologiska symtom också finns en psykiatrisk
problematik?

Kommunikatfonssvårigheter (afas;). symtomöver!appning (ex. trötthet - fatigue)

5

Omkring 30 procent av strokepatienterna drabbas också av en depression. Den kan dyka upp
ganska direkt, men kan också komma månader el ler t.o.m. år efter att den vaskulära incidenten
inträffat. Orsakerna till depression kan sannolikt vara både rent biologiska och psykologiska.
En poststroke-depression bör beaktas eftersom den kan påverka förmågan till rehabilitering
men också minska överlevnaden, och naturligtvis även öka patientens lidande.
Det kan vara svårt ibland att ski lja på rena strokesymtom (neurologiska symtom) och
psykiatriska symtom, särskilt om patienten är afatisk. T.ex. den speciella form av trötthet
(fatigue) som många strokepatienter drabbas av, kan vara svår att skilja från depressiva
symtom.

6

Malin, 27 år gammal, söker dig i mitten av november på vårdcentralen i Ringen, p.g.a. att hon
igår fick konstiga synförnimmelser - "först var det blixtar och sedan som fläckar i synfältet".
Hon fick också ont i huvudet en stund senare, men just det oroar henne inte eftersom hon haft
huvudvärk flera gånger i månaden sedan tonåren. Du ser i journalen att Malin sökt upprepade
gånger w1der föregående år för hjärtklappning och magbesvär.
Malin är jurist och har nyligen fått en efte1iraktad tjänst på advokatbyrån Cullheimer-Creutz.
Hon ska gifta sig i sommar med Henrik och håller på att planera ett stort bröllop på Ulriksdals
Värdshus. Både hennes och Henriks föräldrar är redan fullt sysselsatta med planeringen.

1. Nämn tre i sammanhanget relevanta ögonrelaterade diagnoser, samt för ett
resonemang om varför eller varför inte du tror att det är respektive

(6 p)
Ögon

diagnos.

1. Migrän, pal har haft huvudvärksproblemaNk, ögonsymtomen kan stämma.
2. Glaskroppsavlossning, dock något ung, ögonsymtomen kan dock stämma.
3. Näthinneavlossning, något ung, uppger ingen skugga i sy11fältet. dock är det
inte alltid patienterna märk.er skuggan.
4. Retina! ruptur med glaskroppsblödning, något ung. men stämmer i övrigt med
symtomen.
5. Glaskroppsblödning p.g.a. diabetes. vi vet dock inte ännu om hon har diabetes.

2. Du tar en utvidgad ögonanamnes. Vad vill du då fråga om?

Svar: Synskä1pan. dvs. om hon har nedsatt .syn.? Värk i ögat? Kontaktlinser,
glasögon? Myopi? Liknande besvär tidigare? Skugga i synfältet? Om hon har
diabetes? Endast ett öga eller båda hade symtom?

(3 p)
Ögon

Malin är 27-årigjurist som snart ska gifta sig. Malin söker på vårdcentralen för blixtar och Oäckar i synfältet och
huvudvärk.

Relevanta diagnoser att tänka på utifrån den information som gavs initialt var migrän,
glaskroppsavlossning, näthinneavlossning, glaskroppsblödning p.g.a. diabetes, retina! niptur med
glaskroppsblödning.

Det visar sig att Mali n är kraftigt myop och bär kontaktlinser som hon tror är cirka - 10 D. Hon
har inte diabetes och inte speciellt nedsatt syn. Ho n har ingen värk i ögat. Det var endast på
höger öga som hon såg bli xtarna och sedan imorse ser hon som en skugga nedåt i synfältet på
samma öga.

3. V ilken diagnos anser du nu är mest trolig?

( 1 p)
Ögon

Amotio (möjligen ok alf .w ara ruplur med glaskroppsblödning).

4. Vad säger du t ill patienten och hur handlägger du fallet?

All hon kan hafålf en näthinneavlossning. af! det hotar hennes syn och alf jag
kommer skicka henne akut till ögonläkare.for bedömning.
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(2 p)
Ögon

Malin är en 27-årigjurist som sökte på vårdcentralen för bl ixtar och fläckar i synfältet och huv udvärk. Dagen efter
debuten av blixtarna noterade hon en skugga nedåt i synfältet på h.öger öga.

Du bedömde a tt Ma lin kunde ha a motio och skickad e henne a kut till ögonklinik.

Två månader senare kommer Malin tillbaka till dig på vårdcentralen. Hon berättar att det visade
sig att du hade haft rätt, det var en näthinneavlossning, hon blev opererad akut och synen
kommer nog kunna återhämta sig enligt ögonläkaren. Problemet är nu att hon har nya besvär
med ögonen. Hon beskriver att "det fl imrar" när hon ska läsa texter, och att hon får huvudvärk.
Du misstänker att besvären nu kan bero på migrän.

5. Ange karaktäristisk duration av ögonflimmer vid m igränaura.

(lp)
Neuro

Duration av detta brukar vara 15-30 min

6. Ange hur diagnosen migrän ställs (diagnostiska kriterier).

(3p)
Neuro

Diagnosen ställs kliniskt vid återkommande an.fall av huvudvärk baserat på minst
rvå av.följande karaktärsdrag (ensidig huvudvärk, pulserande bultande karaktär,
måttlig-svår intensitet,. försämring vid aktivilet) samt o.fiaförekomsl av
illamående/kräkning och ljus/ljudkänslighet.

7. Beskriv hur modern behandling ser ut vid akuta migränanfall , och hur den
kan modifieras beroende på behandlingssvar.
Primärbehandling av akuta anfall inkluderar information 0111 och unda11röjande av
utlösandefakrorer. och stegvis behandling med ASA, NSAJD och friptaner.
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(4 p)
Neuro

Malin är en 27 årig j urist som nyligen opererats för näthinneavlossning på höger öga. Malin sökte igen för nya
ögonbesvär.

Du bedömde a tt de besvär Malin sökte för denna gå ng berodde på mig rän med aura i fonn av ögonflimmer.
Hon hade själv fund erat över diagnosen i fl era å r. E fte rsom hon på egen ha nd använt Mag necyl utan större
effekt, kom ni överens om att hon i stället skulle prova Ibuprofen. Efter en dryg må nad ringde hon dig och
rapporterade a tt allt fun gerade fint. Hon försökte fö lja dina rå d att "stressa mindre", äta regelbundet och
sova ordentligt och det gick bra till en börj a n. Inför det nya jobbet och bröllopet som börjar närma sig, har
det blivit lite svåra re att följ a r åden.

Ytterligare någon månad ett.er telefonsamtalet som beskrivs ovan, söker Malin på nytt. Hon har
fått hjärtklappningsbesvär igen, mycket väne än de besvär hon hade för några år sedan. Vid två
tillfä llen har hon vaknat på natten , svettats kopiöst och trott hon ska dö .
"Det här skulle ju bli ett så underbart år, med jobbet och bröll opet och allt jag sett fram emot.
Dom hittade inget fel på hjärtat på akuten, men jag är ändå rädd för att det är något som inte är
OK! Och manm1a som bara ringer om allt hela tiden - klänning, mat, bordsplacering,
fotografe n, tårtan - jag blir galen på henne! Jag är spänd hela tiden och oroar mig för hur jag
ska klara jobbet. Henrik blir sur och säger att jag får skärpa mig."
Du ser i journalen att tidigare EKG har varit u.a. och att Malin fått Pepcid av din företrädare.
8. Du misstänker förstås att Malin haft två panikattacker. Vad talar för det
och vad behöver du fråga om mer?

(4 p)
Psyk

Palpitcttioner, svettning, rädsla att dö talarför diagnosen.
Ytterligare info: duration - kulmen inom I 0 min,- intensivt obehag och yllerligare
ett .symtom av svimningskäns/a. Wamående, darrning. kvävningskänsla,
upplevelse av derea!isatfon.

9. Vilka psykiatriska syndrom överväger du nu? För ett resonemang kring två (6 p)
ri mliga förslag (2 p). Ange vad som stödjer vart och ett av dina förslag i
Psyk
anamnesen hittills (2 p), och vad som ytterl igare skulle tala för dem (2 p).
Paniksyndrom(Jp):
Räds·laför att.få nya attacker, rädsla för innebörden av attackerna. (lp)
Ytterligare: Betydande beteende.förändring,· undvikande,
siflwtionsbunden? (Jp)

GAD (lp):
Överdriven (?) rädsla och oro. Spänd, svårighet att kontrollera oro,
irritabel. Tidigare anamnes på palpitationer och magbesvär. (lp)
Ytterligare: muskelspänning, sömnstörning. ängslig läggning?(Jp)

10. Ange två andra ti llstånd som måste uteslutas.
Hyverthyreos, alkoholldrogbruk (abstinens)
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(2 p)
Psyk

Malin är en 27-årigjurist som snart ska gifta sig, ganska nyl igen har opererats för näthinneavlossning på höger öga
och som även fått migrändiagnos. Tidigare sökt för hjärtklappning och kommer nu åter efter att ha fått två
panikattacker.
Du frågade om ytterliga re symtom som kunde tala för paniksyndrom eller CA O utan att få napp, sa mt tar
thyreoideaprover och .. .

... när du enligt din rutin frågar patienten om alkohol och droger, uppger Malin en mycket
måttlig alkoholkonsumtion och att hon aldrig använt droger. Hennes mamma har tidvis ätit
lugnande mediciner, i övrigt ingen ärftlighet för beroendeproblem.
Du passar också på att fråga hur det gick med hennes migrän och då berättar Malin att hennes
huvudvärk försämrades för sex veckor sedan. Hon ordnade då en snabb tid på en akutmott nära
arbetet, där hon fick recept på tramadol. Denna medicin hade "jättegod" effekt på huvudvärken
och Malin kände sig lugnare än på länge. Tyckte det var skönt med tanke på förestående
bröllop, kunde tackla mamma bättre också. Malin tog 50 mg x 3 i bö1jan, men huvudvärken
kom tillbaka så hon höjde dosen till totalt 400 mg/dag. Tabletterna tog slut för en dryg vecka
sedan.
11. Ge fyra exempel på symtom vid opiatabstinens.

(2 p)
Ber

Du kan nu lugna Malin genom att förklara att hon fått en abstinensreaktion p.g.a.
fys iologisk tillvänjning.

12. Ge förslag på ett rimligt nedtrappningsschema med angivande av antal
tabletter och antal dostillfällen. Utgå från dosen 8 tabletter Tramadol/dag.

(2 p)
Ber
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Malin är en 27-årig jurist som snart ska gifta sig, ganska nyligen har opererats fö r näthinneavlossning på höger öga
och som även fått migrändiagnos. Ma lin har tidigare sökt för hjärtklappning och kommer nu åter efter att ha fått
två panikattacker, som dock bedömdes som abstinensutlösta p.g.a. ett tramadolmissbruk/beroende.
Malin som inte a lls vill vara beroende av läkemedel, kla r a r med ditt stöd, och lite Atarax vid behov, att
efter uttra ppning avhå lla sig från tramadol och abstinensbesvären kli nga r av. Thy reoidcaproverna var
norm a la.

Efter ytterligare tre månader söker Malin igen. Hon har återi gen haft flera panikattacker trots att
hon helt avstått från beroendeframkallande läkemedel. Är ledsen och besviken, trodde att hon
var botad. Vid attackerna, som stegras kraftigt och sedan klingar av långsamt, har hon också
känt svårigheter att andas. Det visar sig att Malin inte längre vågar gå ned till tvättstugan av
rädsla för att få en panikattack där. Hon är rädd när hon ska sova, eftersom hon :fått attackerna i
söm nen, men det fungerar hyggligt när Henrik är hemma. Hon har kunnat gå till jobbet, men
det har varit tufft. Du misstänker att hon nu börjar utveckla ett paniksyndrom.
13. Hur förklarar du panikattackerna för Malin i detta läge?

(3 p)
Psyk

Välkänd kroppslig reaktion, stresspåslag i kroppen. kommer gärna i belastande
livss;1ualioner, inte.farliga i sig, det farliga är alf /åla demfirf(jr stort utrymme
och inskränka pa /;vet.

14. Det finns olika behandli ngsmöjlighcter som Malin behöver få information
om. Beskriv kort vad du säger om behandlingsalternativen; vad du
presenterar för Mali n.

(6 p)
Psyk

Farmakologisk behandling(./. p):
Profolaktisk: SSRI - inte beroendeframkallande, tar tid till effekt flera veckor, ev
mer, biverkningar i.form av h\•, i/lamaende. ev initial ånges(förs/ärkning. Beh tid
kanske el/ ar el mer.
Symtomatisk: Theralen el antihistamin lex Atarax, som båda är lugnande.
sederande utan beroendepotential. Bensodiazepiner - omedelbar effekt,
beroendepolential, kan understödja undvikandebeteende.
Propa,·an - vid behov mot orol.'iömnsvcu·igheter
lckejc1rmakologisk behandling (2 p):
Information. även skr(filig. K/3T. med ångesthantering och ~jälp af! inte låta
kalaslrqfiankarna la överhanden.

15. Vilka för och nackdelar har bensodiazepiner och hur resonerar du med
Malin om detta?

(3 p)
Psyk

Bensodiazepiner har en mkl god ångestdtimpande effekt men kräver en noggrann
il1formafion om beroendepolential. begränsad behondlingstid, 11/säflningsplan och
all läkaren harförsäkraf sig om all patienten är insatt i ovanstaende. .A1alins
hereditet och ev. GAD innebär en re!aNv konlraindikation. Kan understödja
undvikandebeteende (seföreg svw)
Psyk

6

Malin vill absolut undvika läkemedel och nappar på din ide att få träffa vårdcentralens
kurator, som har grundläggande KBT-utbildning. Hon känner sig redan lugnad av att ha fått
en förklaring på de obehagliga attackerna och tar tacksamt emot dina informationsbroschyrer.
Ni kommer att hålla kontakten för att utvärdera behandlingen, och möjligheten att senare
behandla med SSRI, om det skulle behövas, finns ju kvar.
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Under din AT-placering på Vårdcentralen i Sollentuna träffar du Sixten, 57 år gammal. Sixten
är gift, har två vuxna barn och arbetar som konsult med egen firma.
Sixten söker för att han sedan cirka sex veckor känt ett obehag i matstrupen. Ibland är det
obehagligt när han äter och sväljer, men mest känns det som ett tryck.
Du kan läsa i journalen att Sixten varit på mottagningen några månader tidigare för en
besvärlig, tryckande huvudvärk på hjässan. Det ledde till att han fick gå till sjukgymnast. Nu
känner han sig bättre vad gäller huvudvärken men trycket i halsen besvärar honom. Sömnen är
ibland orolig.

1. Ge förslag på tre rim liga orsaker till Sixtens besvär från halsen.

(3 p)
PV

Esofagil
Globus hystericus
Esofaguscancer

2. Ange för vart och ett av diagnosförslagen ovan två frågor som du kan
ställa till Sixten för att få mer underlag.

Esofagit: Sura uppstötningar? Mer besvär nattetid? Alkoholrelaterat?
Globus hystericus: I vilket sammanhang han mest besvär? Hur han upplever
sin situation på arbetet respektive i hemmet?
Esofaguscancer: Frågor om vik/nedgång och matlust? Sitter obehaget på
någon sida i halsen eller i medellinjen? Rökare?

(3 p)
PV

Sixten, 57 år, söker för att han sedan cirka sex veckor känt ett obehag i matstrupen. Det är ibland obehagligt
när han äter och svä ljer, men mest känns det som ett h·yck. Du kan läsa i journalen att Sixten besökte
mottagn ingen några månader tidigare för en besvärlig h·yckande huvudvärk på hjässan. Det ledde till att han
fick gå till sjukgymnast. Nu känner han sig bättre vad gäller huvudvärken men trycket i halsen besvärar
honom. Sö1ru1en är ibland orolig. Sixten är gift, har två vuxna barn och arbetar som konsult med egen finna.

Du överväger esofagit, globus hystericus eller esofaguscancer.
Esofagit: Sura uppstötningar? Mer besvär nattetid? G lobus: I vilket samm a nhang han mest besvär ?
Hur han upplever sin situation på arbetet respektive i hemm et? Esofaguscancer: Frågor om
viktnedgång och matlust? Sitter obehaget på någon sida i halsen eller i medellinje n? Rökare?

Du frågade Sixten, med hjälp av en check lista, om alkoholkonsumtion och fick svaret att
det inte handlar om några stora mängder. Han menade sig vara väldigt måttlig med sprit.
Röker inte, slutade för tolv år sedan.

3. Utöver ÖNH-status, vilken undersökning vill du föreslå Sixten?

(1 p)
PV

Esofagusrtglskopi
4. Vilken information från Sixten skulle medföra att du direkt sätter in en
behandling, och vilken skulle den behandlingen i så fall vara?

(2 p)
PV

Om Sixten medger alf han har sura uppstötningar - protonpumpshämmare
(P PT) och ev. Gaviscon.

5. Vilken information från Sixten (som svar på dina frågor om esofagit,
globus och esofaguscancer, enligt ovan) skulle göra att du skickar honom
vidare på remiss, och vem skulle du skicka honom till?

(2 p)
PV

Ordentlig vik/nedgång skulle medföra en remiss till ÖNH eller gastro.
6. Beskriv med principiellt resonemang, utifrån ett patientcentrerat
förhållningssätt och med några exempel, hur du informerar Sixten inför de
preliminära orsaksförklaringar, diagnoser, undersökningar och
behandlingar du föreslår honom?

Klargör i.forsla delen av konsultationen - ,. Patientens del·· - patientens egna
tankar och oro, och sammarifat/a dessa. Ha dem sedan i akt;v åtanke i
"Läkarens del·· där du kompletterar med.fokuserad anamnes, status och
utredning (i en patientcentrerad anamnes involveras patienten med läkarens
riktadefil1gor, t. ex. "sådana besvär som du har kanfi·amkallas i känsliga
slemhinnor av rökning och alkohol - kan det gälla dig? Röker du? Använder
du alkohol?). I "Gemensam del" återgår du f;t/ patientens ursprungliga
foreställningar och bekrttfiar ellerfåls(fierar dem samt lanserar din
alternativa.förklaringsmodell, och motiverar hur du kommit ji··am t;/l detta.
Dufi·ågar ocks·å om hur patienten nu ser på detta?
Därefter sker en förhandling om gemensam p lanering infö r upJ~fö(jning: Ex
minska alkohol se om det blir bättre pröva Omeprazo!, så undersöks du med
gastroskopi.för att utesluta magsår och det som oroat dig - en cancer i
matstrupen.
2

(4 p)
PV

Sixten, 57 år, söker för att han sedan cirka sex veckor känt ett obehag i halsen. Det är ibland obehagligt när han äter
och sväljer, men mest känns det som ett tryck. Du kan läsa i journalen att Sixten besökte mottagningen några månader
tidigare för en besvärlig tryckande huvudvärk på hjässan. Det ledde ti ll att han fick gå till sjukgymnast. Nu känner han
sig bättre vad gäller huvudvärken men trycket i halsen besvärar honom. Sömnen är orolig ibland. Sixten är gift, har två
vuxna barn och arbetar som konsult med egen firma.

Utredning med gastroskopi var nom1al. Trots att Sixten lagt på sig några kilo de senaste åren,
remitterade du honom även till en ÖNH-specialist som inte hittade något patologiskt. Sixten
förnekade sura uppstötningar, men fick ändå prova PPI i en månad.
Sixten kommer rätt snart på ett nytt besök. Hans besvär är kvarstående, tycker att det känns som en
klump i halsen hela tiden. Du återknyter till ert samtal vid fö rra besöket och förklarar att hans
klumpkänsla förklaras bäst med glo bus. Sixten verkar inte helt nöjd med din slutsats och undrar om
han ska fortsätta med Omeprazol.

7. Hur kan man förklara för en patient att de kroppsliga besvär han eller hon (3 p)
upplever, kan vara uttryck för stress eller psykologiska reaktioner snarare Psyk
än tecken på en specifik somatisk sjukdom? Anknyt även till Sixten utifrån
det du vet om honom.
Vissa personer har en särskild känslighet och tendens att uppmärksamma
kroppsliga.fenomen. Ojta ger stress och oro mer besvär, pga högre halt av
stresshormoner i kroppen. Kropp och själ hänger ihop. Sixtens tendens att
reagera med huvudvärk som ju också förbättrades med sjukgymnastik och
avslappning.
Poäng ges för goda.förslag (2), men.full poäng kräver också att förslagen är
relaterade t;/l något patienten kan känna igen samt kopplat till en mer
allmäng;!Ug modell och alt man utgår ?fi·ån en respektfull hållning till pal
(pedagogisk och terapeutisk medvetenhet).

3

Sixten, 57 år, egen företagare, har tidigare sökt på vårdcentra len flera gånger för både huvudvärk och klurnpkänsla
i matstrupen. Besvären har varit svåra att förk lara medic inskt.

Sixten kommer åter tre månader senare. Huvudvärken är tillbaka och klumpkänslan finns kvar,
fast inte så ofta. N u söker han för att han fått allt svårare att läsa text trots sina läsglasögon. Han
jobbar långa dagar och kör bil både till och från jobbet i mörker på landsväg. Han besväras
påtagligt av ljusen från mötande trafik som nästan bländar helt. Han undrar om det är den
dåliga synen som ger honom huvudvärk?

8. Ange tre frågor, med an ledn ing av det Sixten söker för nu, som du skulle
vilja ställa till honom fö r att bedöma om du ska gå vidare med några
utredningar denna gång?

Ar ögonbesvären nytillkomna?
Smärta i ögonen?
Annorlunda huvudvärk jämfort med tidigare?

4

(3 p)
Ögon

Sixten, 57 år, egen företagare, har tidjgare sökt på vårdcentralen flera gånger för både huvudvärk och k lumpkänsla
i matstrupen. Besvären har varit svåra att förk lara medicinskt. Söker på nytt efter tre månader med huvudvärk och
synbesvär; har svårt att läsa text trots läsglasögon och b ländas vid mörkerkörning. Undrar om det är den dåliga
synen som ger huvudvärk.

Sixten säger att huvudvärken är väldigt lik den han haft tidigare. Känner däremot ingen smäJ1a i
ögonen. Sixten tycker att synbesvären är ganska nya, fast hustrun säger att han klagade över
problem med mörkerkörning redan förra vintern.

9. Nämn tre i sammanJ1anget relevanta ögondiagnoser, samt beskriv vad som
antingen befintlig information, eller med ytterligare frågor skulle kunna
stärka misstanken för dina diagnosförslag.

(6 p)
Ögon

Katarakl: bländningen !alar.för. Försämratfärgseende, monokulär diplopi,
myop;sering. försämra / kontrastseende, I idigare steroidbehandling.
Makuladegeneration: meta11101jopsier (krokseende), svårt att se ska1pt i det
centrala syn.fältet.
Glaukom: syn.fältsdefekt, hereditel.

10. Du undersöker Sixten på vårdcentralen men har inte tillgång till ett
biomikroskop (spaltlampa). Nämn tre enkla undersökningar som hjälper
dig att differentiera mellan diagnoserna.

(3 p)
Ögon

Stenopeiskl hål, genomfallande (jus med oflalmoskop, palpera bu/ben,
inspektera ögats yttre delar, inspektera ögonbotten med ofta!moskop.

(1 p)
Ögon

1l. Hur handlägger du Sixten?

Remiss till ögonläkare for bedömning och åtgärd, ej akut.

5

Sixten, 57 år, egen företagare, har tidigare sökt på vårdcentralen flera gånger för både huvudvärk och klwnpkänsla
i matstrupen. Besvären har varit svåra att förklara medicinskt. Söker på nytt ett efter tre månader med huvudvärk
och synbesvär; har svårt att läsa text trots läsglasögon och bländas vid mörkerkörning.

Även personer med somatiserande läggning kan drabbas av organiska tillstånd! Du misstänkte katarakt
p.g.a. bländningsbesvären, men över vägde även maku ladegeneration och glaukom. Efter en klinisk
undersökning med stenopeiskt hå l, genomfallande ljus med oftalmoskop, palpation av bulben, inspektion av
ögats yttre delar samt inspektion a v ögonbotten med oftalmoskop, stärktes din misstanke och du
remitterade Sixten till ögon lä ka r e. Sixten opererades så små ningo m för katarakt och var nöjd med att
kunna se obehindrat. Han var också nöjd med det goda omhändertagande han fick av dig.

Men, trots förbättrad syn försvann inte Sixtens huvudvärk. Han beskriver vid återbesök hos din
efterträdare att huvudvärken är lokaliserad över panna och tinningar, och kommer framföral lt
på kvällarna. Det föreligger ingen direkt sidoskillnad och värken har inte pulserande karaktär.
Sixten berättar att han befinner sig i en stressig situation med firman och han har tidigare nämnt
att han inte sover så bra.
Din efterträdare funderar i det här läget över livsstilsfaktorer som kan påverka
Sixtens symtom. När du vid ditt första möte med Sixten frågade om alkohol med
hjälp av check listan framkom ju inga uppgifter som talade för ett riskbruk. Men
hela saru1ingen kom kanske inte fram då eller så kan Sixten ha förändrat sina
vanor.
I 2. Hur skulle din efterträdare kunna göra en patientcentrerad intervention
utan att ställa direkta frågor om alkoholmängden? Ge ett konkret exempel
på vad hon/han säger till Sixten.

Exempel patientcentrerad intervention:
"En sak som många inte känner till är att sådana besvär som du har, kan hos
särskilt känsligafi'amkallas av alkohol. Kan du tänka dig att minska eller helt
utesluta alkohol under en vecka-] 0 dgrför att se om dina besvär blir bättre
eller.försvinner?"

6

(2 p)
PV

Sixten tyckte det var ett bra förs lag att halvera sin alkoholkonsumtion. Vid återbesöket berättar
han att han för att varva ned på kvällarna tidigare hade tagit ett glas whisky, eller två. Han
började även med avslappningsövningar. Detta ledde till att huvudvärken blev betydligt bättre.
Globusbesvären blev också bättre, även om han i pressade perioder kunde känna av symtomen
igen. Sixten fortsatte att komma tillbaka någon eller några gånger per år med varierande besvär,
och oftast blev åtgärden att påminna honom om hur hans kropp brukar reagera på belastande
1ivssi tuationer.

7

Sifferkod: .......... .
Lennart, 70 år, har tidigare arbetat som bibliotekarie på ett forskningsbibliotek. Han är sambo
med Staffan sedan 20 år och har inga barn. Han har inte haft kontakt med sjukvården sedan
1988 då han fick en antibiotikakur för ett ringformat utslag på vänster höft. Besvären försvann
och Lennart har därefter inte tyckt att han behöver någon hälsokontroll, trots att sambon
föreslagit detta.
Lennart söker nu på vårdcentralen för "skakningar". Han har noterat att "höger hand är inte
stilla" när han sitter och tittar på TV.

l.Skakningar/tremor är vanligt, och klinisk undersökning är då viktig för att reda
(6p)
ut vilken form av tremor det rör sig om. Beskriv tre olika trernorforrner och deras Neuro
kliniska karaktäristika.
Vilotremor, ofta grovvågig, vid Parkinsonism.
Postural tremor (essentiell, senil. .fami(jär) vid utsträckta armar, förvärras i stress
och oro, lindras av betablockare.
Inteni ionstremor vid cerebel!ära skador. Accentueras ju närmare näsan .fingret
kommer, vid f inger-näs-test.

Sifferkod: .......... .

Lenna11, 70 år och pensionerad bibliotekarie, tidigare frisk frånsett ringformat uts lag på vänster höft 1988. Lenna11
söker nu på vårdcentralen för "skakningar" . Han har noterat att " händerna är inte stilla'' när han sitter och ser på
TV.

Lennart har vilotremor som är grovvågig och som minskar när han t ex. lyfter en kaffekopp. Du
misstänker att Lenna1ts tremor kan vara begynnande Parkinsons sjukdom.

2. Ange fyra andra besvär/symtom som är vanliga tidigt i Parkinsons sjukdom och

som kan vara till specifik hjälp i diagnostiken.
Rigiditetlstelhet, nedwtl motoriklhypokinesi, nedsatt mimik, hypofoni, mikrogra.ft,
brady(reni.

(4p)
Neuro

3. Hos patienter med ensidig tremor av Lennarts typ kan andra orsaker än
Parkinsons sjukdom övervägas. Ange två viktiga och realistiska orsaker till sådan (3p)
Neuro
trernor samt hur utredning bör ske.
Ensidig grovvågig fremor kan vara resttillstånd efter stroke i basala ganglier eller
utflJ1ckför annan basalgangliesjukdom, tex tumör. Utredning med neuroradiologi
(DT/ MR) är då motiverad.

4. Du bedömer att Lennarts Parkinsonbesvär är socialt handikappande och han har

också blivit alltmer stel. Du sätter in behandling. Vi lken behandling väljer du?
L-dopa.

(lp)
Neuro

Sifferkod: .......... .

Lennart, 70 år, med vilotremor som är grovvågig och som minskar när han lyfter kaffekopp. Du misstänker
begynnande Parkinsons sjukdom.
Du kontrollerar hypokinesi, rigiditet, bradyfreni, mikrografi, hypofoni. O m besvären är strikt unilaterala
bör du överväga CT/MR av hjärna avseend e tidigare str oke eller annan process/tumör i basala ganglier. Du
vä lj er att sätta in Madopark.

Lennart kommer tillbaka till din mottagning några månader senare och uppger nu att han
besväras av en tilltagande hörselnedsättning. Egentligen är det inte så mycket Lennart som lider
av det, utan sambon som har klagat på att "han hör aldrig vad man säger". Själv tycker Lennart
att han framför allt har bekymmer när det handlar om att umgås i grupp.

5. Vilken är din första misstanke och vilka differentialdiagnoser kan du tänka dig? (3p)
Presbyacusi. DUJdiagnoser: Vaxpropp, annan sensorinueral HNS
ÖNH

6. Nämn två uppgifter i fa llbeskrivningen som talar för ditt första diagnosförslag.
Alder, bilaterala problem, hörselproblem i grupp.

(2p)

7. Hur Lmdersöker du Lenna1t?
ÖNH status inklusive otoskopi, Weber och Rinne.

(3p)

8. Vilken blir din handläggning av Lennarts problem?
Remiss.för hörapparatutprovning

(lp)

ÖNH

ÖNH

ÖNH

Sifferkod: ..... .. . .. .

Lenna11, 70 år, lever i ett samboförhållande med Staffan. Lennart har påbö1jat behandling med Madopark för
Parkinsons sjukdom.
Du diaguosticerade en hörselnedsättning ocb remitterade Lennart för utprovning av hörap1>arat.

En olycka kommer sällan ensam, särskilt inte på ålderns höst. Efter en tid söker Lemrnrt dig på
vårdcentralen igen. Han säger att han börjar känna sig väldigt gammal och skröplig. Först var
det skakningarna, sen hörseln och nu har han dessutom böijat se sämre. Det har nog p ågått ett
tag tror han. Han har inte velat berätta om allt för sin sambo.
Till en bö1jan var det bara lite besvärligt att köra bil i mörkret. Sedan ett par veckor har han helt
slutat köra bil då han inte litar på sin syn. Han har också fått sluta med sin favoritsysselsättning
som är att lösa korsord.

9. Vilka är de två troligaste diagnosalternativen vad det gäller Lennarts
nedsättning av synen?
Katarakt, rätt ålder, anamnesen stämmer bra.
Malcu!adegenerathm, ger central synnedsättning, kommer smygande, rätt ålder.
(Ej rätt med glaukom)

(2p)
Ögon

(2p)
Ögon
Motivera dina förslag.
Katarakt, rätt ålder, anamnesen stämmer bra.
Makuladegeneration, ger central .synneds·älfning, kommer smygande, rätt ålder.
(Ej rätt med glaukom)

10. Hur vi ll du w1dersöka Lem1art?
Visus, med syntavla e!Lerfingerräkning. Genom.fällande ljus. Gärna tifla på
ögonbollen. Ev .synfält. (Ej relevant med f1)1ckmätning, färgning och dylikt i detta
fall).

(2p)
Ögon

Sifferkod: .......... .

Lenna11, 71 år, med Parkinson, hörsel- och synnedsättning.
Du skrev en remiss till ögonläkare, ej akut. Lennart blev opererad för katarakt och å terfick normal syn och
kunde börja lösa korsord igen.

Lennart kom.mer på återbesök till vårdcentralen ett år senare, nu i sällskap med sambon Staffan.
Lennart tycker att Madopark fungerar bra och har själv dubblerat dosen till 8 tabletter om
dagen. Han har hämmad mimik, svarar med viss latens och han är lite avmagrad.
Staffan beskriver att Lennart förändrats under det senaste halvåret. Hans kroppsliga besvär har
gjort honom mer beroende av Staffan, samtidigt har han blivit misstänksam och kontrollerande.
Min11et är försämrat. Ibl and har han nämnt att det :finns avlyssningsapparatur i köket. Lennart
väx lar mellan att aggressivt ank laga honom för att ha andra och att säga att Staffan borde lämna
honom för att slippa bördan av en gammal skröpli g gubbe.
I l. Lennarts tillstånd är komplext, man behöver tänka brett. Vilka diagnostiska
överväganden gör du nu? Ge tre rimliga förslag (3p) och ange vilka symtom som
stöder dina förslag (3p).
Depression med psykotiska drag - misslänksamhet. paranoia. viktnedgäng, minne
Ö1'erdosering med Maclopark - psykotiska .symtom
Demensufveckling (A lzheime1) - misstänksamhet. vikfnedgang. minne
Malignifet - viktnedgång
(Parkinsonsjukdomen - minskad mimik)

(3p + 3p)
Psyk

12. Redogör kort för sam bandet mellan relevant neurotransmittor, effekten av
antipsykotiska läkemedel och behandling av Parkinsons sjukdom.
f'arkinsomnedicinen ökar dopaminhulfen och antipsykotika blockerar
dopaminrecepforer. De p.\ykotiska och de motoriska symtomen härrör.film olika
delar av l1järna11, men läkemedlen vä(jer ej lokal.

(3p)
Psyk

Sifferkod: ......... ..

Lennart, 71 år, med Parkinson, hörselnedsättning, katarakt och nytillkomna psykotiska symtom.
Det verkar fin nas båda depressiva och psykotiska symtom, som skulle kunna hänga sam man med dels
Parkinsonsjukdomen, dels övermedicineringen. Inga andra somatiska besvä r fra mkomm er. Du ta r
blodstatus och intlammationspara metrar, för att screena fö r eventuell ma lignitet, samt kommer överens
med Lennart och Staffan 0111 att minska Madopark till den ordinerade dosen. Labbprovcrna var
väsentligen utan anmärkning.

Efter en vecka ringer Staffan och säger att Lennart vägrar minska på Madoparkdosen. Några
veckor senare ringer Staffan igen och s ituationen är nu ohå!Jbar. Lennart är öve11ygad om att
Staffan vill ta hans li v och har försökt slå honom med köksstolen. Han har även s lutat äta och
vågar inte ens d ri cka, m e n Staffan tror att han gör det nattetid. Staffan vi ll att Lennart ska åka
in på sjukhus, men Lennart vägrar. Han undrar om du kan hjälpa dem? "Ka n du komma p å ett
hembesök?"

13. Du funderar över om Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) kan appliceras
på Lennans tillstånd. Resonera utifrån vai1 och ett av lagens kriterier.

(6p)
Psyk

I. Allvarlig psykisk störning Lennart verkar vara psykotisk och orsaken till
psykosen :,pe!arjust nu ingen roll, han uppfyller sannolikt della kdterium
2. Oundgängligt behov av kval((icerad psykiatrisk dygnetruntvård - ni har försök/
all han/era situationen i primärvård. I nuläget kan denna utväg betraktas som
prövad och Lennarts hälsa är i allvarlig.fara, förutom att hem är våldsam mol

sambon
3. Negativ till erbjuden vard - om Lennarts ovi(ia all aka till .~jukhus kvarstar när
du trc{ffat honom är della uppfyllt, men man ka11 sannolikt även åberopa att L inte
kan falla ett grundat ställningstagande pga sin p.\ykos.

14. Beskriv två alternativa möj ligheter att få Lennart ti ll sjukhus för psykiatrisk
vård?

Övertalning via anhörig 1•id senare tidpunkt.
Tillkalla polis om situatio11e11 är ohållbar.
Göra hembesök.för LPT-bedömning och därefter. om du skrivit ett värclintyg,
begära polishandräckning. för att fora pal til/ vardinrällning. Om Lennart vägrar
trä.flå dig, kan polishandräckning begäras.for all han ska.föras ti1/ ~jukhus där
sadan undersökning kan geno11?föras, men c/11 bör ha gjort el/ försök.först.

(2p)
Psyk

Sifferkod: ......... ..

Du besökte Lennart och Staffan samma eftenniddag och skrev ett vårdintyg. Lennart blev med
hjälp av polis inlagd på psykiatrisk avdelning och förbättrades när dosen normaliserades igen.
Han kunde skrivas ut efter två veckor. Man fick acceptera en viss stelhet med en lägre
Madoparkdos, men båda Lennart och Staffan tyckte att det fungerade hyggligt. Tillsammans
kunde de resa, om än i något mindre utsträckning än tidigare, då Lennart inte riktigt orkade
med samma tempo som förr.

Sifferkod: ... . .. . ... .
Viveca, som är 36 år, söker akut på vårdcentralen hos dig efter att ha halkat och slagit i huvudet
med ett "tjång!" för en vecka sedan. Hon känner sig trött, okoncentrerad och har dubbelseende.
Ser ibland lite dimmigt tycker hon. Eftersom besvären inte gått över söker hon nu.

1. I ditt primära omhändertagande funderar du över olika diagnoser och vad du

(lp)

behöver utreda. Vad är viktigast att utesluta i nuläget?
Att utesluta något akut allvar!igt. till exempel l1järnblödning eller annat
intrakraniellt som orsak till dubbelseendet.

PV

2. Ge tre exempel på kompletterande anamnestiska uppgifter och statusfynd med
anledning av det du vill utesluta i fråga 1.

(3p)

PV

Huvudvärk, medvetandepåverkan, minnesförlust, fokal neurologi.

3. Vilken är den troli gaste orsaken till dubbelseendet?
Trolig diagnos: traumatisk ögonmuskelpares

(lp)

4. Hur undersöker du dubbelseendet hos Viveca? Beskriv med ord och/eller rita.
Tex. rita upp el/ Hför varje öga, testa dubbelseendet i sex blickriktningar. Den
perifera bilden försvinner när man hållerför ögat med den paretiska muskeln.

(3p)
Ögon

Ögon

Sifferkod: ... . . .. ... .

Viveca, 36 år, med dubbelseende efter slag mot huvudet för en vecka sedan. Patienten känner sig trött,
okoncentrerad och har dubbelseende.

Du fann inga avvikelser i neurologiskt status talande för någon akut intrakraniell blödning. Blodtrycket var
norma lt. Du undersökte dubbelseendet i sex blickriktoinga r.

Du fann att Viveca såg dubbelt nedåt höger och att den undre bilden försvann vid förtäckning
av vänster öga.

5. Vilken muskel är paretisk, på vilket öga och vilken nerv innerverar denna
muskel?
M. obliquus superior, vänster öga, troklearispares vänster.

(3p)
Ögon

6. Hur bl.i r din handläggni ng nu?
Akut DT skalle (möjligen ok all svara akut remiss till neurolog eller ögonläkare).

( l p)
Ögon

Sifferkod: .. ........ .

Viveca, 36 år, med dubbelseende efter slag mot huvudet för en vecka sedan. Hon känner sig trött okoncentrerad
och har dubbelseende.

Du skickade henne på akut DT skalle, som var ua. Patienten skickades därefter till ögonläkare, som
konstaterade att hon fått en traumatisk troklearispares, vänster.

7. Vad säger ögonläkaren till patienten om prognos?
Ca 50 % går i regress. men hä?fien blir alltså kvarstående.

(1p)

8. Hur kan patienten hantera dubbelseendet och vad är viktigt att informera
patienten om angående bilkörning?
Förfäckning av vänster öga med sjörövarlapp eller tejp på glasögat. Vid
förtäckning av el/ öga måste patienten vänta ett halvår innan hon.far köra bil
igen.

(2p)
Ögon

9. l Vivecas fall var det en traumatisk orsak till muskelparesen. Vanligare är dock
att det finns andra bakomliggande sjukdomar till dubbelseende hos patienter i den
här åldern. Ge tre exempel.
Myastenfo gravis, diabetes, Jv!S.

(3p)
Neuro

Ögon

Sifferkod: .......... .

Viveca, 36 år, med traumatisk troklearispares efter slag mot huvudet för en vecka sedan.

Ungefär hälfte n av dessa pareser går i regr ess medan hä lften blir kva rstående.

Vivecas dubbelseende gick tursamt nog över efter ett par månader, men hon tyckte det var
besvärligt att inte kunna köra bil under tiden.
Efter tre månader söker hon dig igen på vårdcentralen nu efter att ha gått in i en dörrpost med
kinden. Hon har efter denna händelse haft lockkänsla för höger öra och hör sämre. Hon har
dessutom besvärats av smärta i örat och märkt av att det kommit illaluktande sekret ur örat de
senaste dagarna efter en simtur.

10. Vilken är den diagnos du tänker på i första hand, och vilka
differentialdiagnoser kan du tänka dig?
Trumhinnepe1:foration. Vaxpropp, extern otif.

(3p)

11 . Hur ställer du den diagnos du föres lagit i fråga 1O?
Undersökning av örat med otoskop.

(lp)

ÖNH

ÖNH

12. Hörselnedsättning indelas i två huvudgrupper. Vi lka är de (lp) och vi lken är
(lp + 2p)
ÖNH
skillnaden mellan dem (2p)?
Ledningshinder och sensorinueral hörselnedsättning. LedningsMnder beror på att
{jude! inte fort/eds på ett optimalt säll genom hörselgången, via trumhinnan och
hörselbenskedjan in till innerörat. Sensorineura! hörselnedsättning innebär en
neds·att fimktion i snäckan.

Sifferkod: .......... .

Viveca, 36 år, med h·aumatisk troklearispares efter s lag mot huvudet för några månader sedan och nu åter med
nedsatt hörsel och lockkänsla för hö öra efter att ha gått in i en dörrpost.

Du fa nn vid otoskopering a tt höger trumhinna var per fo rerad.

Viveca önskar nu sjukskrivning. Hon är bekymrad över att den där smällen mot huvudet har
gett så stora besvär. Hon sover dåligt. Viveca arbetar som handläggare på M igrationsverket,
trivs där och har inte haft någon längre sjukfrånvaro de senaste åren.

13 . Vad behöver du ta reda på för att få grund för en sjukskrivning?
Hur hennes symtom nedsätter hennes arbet.~förmåga.

(1 p)
PV

14. Ange några möjliga kliniska misstankar som du behöver fö lja upp med tanke
(2p)
på V ivecas anamnes med två traumatiska skador mot huvudet inom en relativt kort PV
tid . Vad vill du efterhöra?
Hur ser hemsituationen ut? Missbruk (alkohol, droge1)? Misshandel?

Sifferkod: . .. . . .. . .. .

Viveca, 36 år, med traumatisk troklearispares efter slag mot huvudet för några månader sedan och nu åter med
traumatisk trumhinneperforation hö öra "efter att ha gått in i en dörrpost" .
Du und ra r över hennes h emsitua tion; ä r hon utsatt för missha ndel, missbrukar bon.

Viveca brister i gråt och berättar att hon har ensam vårdnad om sin mycket krävande 16-årjge
son med ADHD och missbruksproblem. Han blir aggressiv ibland och har misshandlat he1me
vid några tillfällen, bland annat när hon sökte för dubbelseendet och hörselnedsättningen.
Hon tycker det är svåit att vara på jobbet med dålig hörsel och koncentrationssvårigheterna som
har funnits sedan skadan mot huvudet. På grund av den dåliga sömnen känner hon sig ständigt
trött och irritabel.

15. Du vill veta lite mer om Vivecas dryckesvanor, utan att pressa henne på exakta (4p)
mängder av alkohol. Ge fyra exempel på vad som bör ingå i denna anamnes.
Beroende
Herichtel, konlrol(f'örlust, berusningsdrickande, abslinens.SJrm!om,
åters!ti!larbehov, somatiska/psykiska symtom kopplade till alk, orofr omgivning.

Sifferkod: .. .. . .... . .
Viveca, 36 år, med upprepade trauman då hon blivit misshandlad av sin son, och med önskan om sjukskrivning.
Du ko mpletterar med en utfö rlig a lkoholana mnes (herid itet, kontr ollförlust, berusningscl rickande,
abstinenssymtom, återställa rbehov, somatiska/psykiska symtom kopplade till a lkohol, oro från
omgivningen), men bedömer inte att Vivekas nuvarande a lkoh olvanor bid r ar till hennes ohälsa. Du
resonera r dock med henne om vinsten med a tt hå lla a lkoholkonsum tionen låg den närmaste tiden. De
stressfakto rer som reda n finns kan gör a att återhä mt ningen frå n de t idigar e ska dorna kan förd röj as.

Hon känner ändå att hon inte fungerar på arbetet för närvarande. Du förstår att hon har en
begränsad arbetsföm1åga och att hon också behöver hjälp med sina sömnsvårigheter.

16. Du funderar dels påPropavan, dels på Zopiklon som sömnstöd. Vilken
information ger du Viveca om dessa båda läkemedel, så att ni tillsammans kan
välja vilket som är lämpligast.
Propavan är inte beroende.framkallande, är langsamt insättande (ej insomning)
och kan ge hang over.
Zopiklon (lmovane) har snabbt tillslag, beroendepotential, ibland ger den dålig
smak i munnen.

(4p)
Psyk

17. Ni bestämmer er för Zopiklon. Vad behöver du beakta vid förskrivningen?
Litet recept, utan iterering.

(lp)
Psyk

18. Föreslå en rimlig diagnos som kan anges på intyget om du bestämmer dig för
att sjukskriva henne.
Krisreaktion, stressreaktion

(lp)
Psyk

Sifferkod: . ..... .. .. .
Viveca sjukskrevs halvtid under en månad, då hon också fick hjälp med sömnen.
Hon kunde därefter återgå till arbete på heltid. Som stöd fick Viveca även kontakt
med kurator på mottagningen. Denna kontakt upprätthölls under ett halvår.
Situationen kring sonen stabiliserades året efter, då att han kom in på Fryshusets
gymnasium och via BUP fick behandling med centralstimulantia. Han var
fortfarande stökig hemma emellanåt, men kunde sluta med sitt missbruk.

Sifferkod: .......... .
Mikael är en gift, 51-årig, tidigare storrökande, man som söker dig på vårdcentralen för trötthet.
Han har läst i tidningen att tröttheten kan bero på snarkning och att det kan botas med en
operation.
Mikael som arbetar som banktjänsteman, har de senaste åren haft det stressigt på arbetsplatsen.
Han äter för mycket och beskriver det som "ett sätt för mig att stressa ner på". Han har gått upp
c:a 20 kg på två år.

1. Vilken är definitionen på OSAS?
Obstruktiva apneer kombinerade med dagtrötthet

(2p)
ÖNH

2. Hm vanligt är OSAS hos vuxna män resp. kvinnor?
4 resp. 2 %

(1 p)
ÖNH

3. Vad är evidensbaserad behandling av OSAS?
Bettskena, CPAP, vik/nedgång

(2p)
ÖNH

4. Hur svarar du på Mikaels fråga om operation av snarkningen?
(2p)
Avvakta resultat av utredning. Operation är ett alternativ som man utnyttjar i sista ÖNH
hand (evidens saknas.för denna metod).

5. Mikael har BMI 36. Du vet att Mikaels symtom kan förvärras av övervikt. Ge
exempel på hur du påbö1jar ett patientcentrerat samtal som sedan går vidare i ett
motiverande samtal.
"Vad känner du rm om vad som kan ge snarkning?"

(lp)
PV

6. Ge två exempel på viktiga frågor i det fortsatta motiverande samtalet
"Har du självfundera! på alt försöka gå ner i vikt "
"Har dufunderal på strategier som kan.fimgeraför dig"

(2p)
PV

Sifferkod: .......... .

Mikael är en gift, 51-årig banktjänsteman, tidigare stOJTökare som söker d ig på vårdcentralen för trötthet. Arbetet
är stressigt och Mikael har gått upp 20 kg i vikt på två år.

Under ditt motiverande samtal föreslår Mikael själv att han tror att det bästa sättet för honom
att gå ned i vikt är att börj a promenera till jobbet. Han undrar också om han kan få genomgå
en "hälsoundersökning" när han ändå är här idag.
Du förklarar för Mikael att det inte finns några färdiga "hälsoundersökningar" inom vården
men att ni tillsammans, noggrant skall undersöka möjliga förklaringar till Mikaels trötthet.

7. Förutom somatisk sjukdom, nämn tre andra faktorer som skulle kunna förklara
Mikaels trötthet, sett m ett helhetsperspektiv?
Psykosocial situation
Alkohol, lugnande, sömnmediciner (inklusive bensodiazepine1)
Psykisk ~jukdom
Somatisk .sjukdom

(3p)
PV

8. Du skickar Mikael på utredning av OSAS och kompletterar med blodprover.
Nämn de fyra viktigaste att ta vid första besöket.

(2p)
PV

TSH B-glukos, Hb, LPK, ALAT. GT

2

Sifferkod: .......... .

Mikael är en gift, 51 -årig banktjänsteman, tidigare storrökare som söker dig på vårdcent ra len för trö tthet. Arbetet
är stressigt och Mikael har gått upp 20 kg i vikt på två år.

Han fick kolla blodsocker TSH, B-glukos, Hb, LPK, A LAT, GT, och du skickade honom på utredning fö r
misstänkt OSAS. Psykosocial situation, missbruk och psykisk sjukdom ä r a ndra faktorer att beakta vid
trötthet.

Vid återbesöket kan du informera Mikael om att sömnutredningen visar att han har ett lindrigt
OSAS och att han kommer remitteras till utprovning av bettskena. Andra evidensbaserade
behandlingar för OSAS är CPAP och viktnedgång, däremot inte operation, som man trots detta
ibland tar till i sista hand.
Vid telefonuppföljning tre veckor efter att Mikael börjat använda bettskena mår han snarare
sänu-e. Du föreslår att han kommer på ett nytt återbesök. När han kommer till dig berättar han
att trots att han sover lite bättre på nätterna så är han fortfarande kraftlös och oroar sig mycket
över att han inte hi1mer med på jobbet. Ibland valmar han tidigt och ligger och grubblar och
tvivlar på sig själv.

9. Vad i anamnesen talar för att Mikael drabbats av en depression?
Trötthet som inte kan vilas bort, morgonuppvaknande. oro, självnedvärderh1g,
lröstätande/ vikluppgång

(2p)
Psyk

10. Nämn två symtom som du måste efterfråga hos Mikael för att kunna sätta
diagnosen egentlig depression.
Nedstämdhet, brist på lust och intresse

(2p)
Psyk

11. Beskriv översiktligt hur man behandlar en egentlig depression utifrån
tillståndets svårighetsgrad; lindrig, medelsvår och svår.
Lindrig: Aktiv expektans, probleminventering, livsstilsparame/rar och motion (2p)
Medelsvår: KBT och/eller läkemedel (2p)
Svår: Läkemedel och/eller ECT (2p)

(6p)
Psyk

3

Sjfferkod: . ... . .. . .. .

Mikael är en 51 -årig banktjänsteman man som har sökt på vårdcentra len för trötthet och snarkufog.
Du skickade honom på utredning för OSAS och ha n fick en bettskena med viss förbättring av sömnen som
följd. Trots detta försämrades Mikaels psykiska tillstå nd och du fick misstankar om en depression och satte
in Citalopram. Mikael förbättrades i humöret, oron och tvivlet på sin egen förmåga minskade. Han
lyckades också med att få till stånd v issa förän dringar i sin arbetssituation. Ni beslutade så småningom att
ses om ett halvår, bl.a. för att ta stä llning till utsättning av Citalopra m.

När Mikael ko1nmer på återbesöket visar det sig att han inte mår bra. Han har inte orkat
promenera till och från arbetet, som han hade föresatt sig. Han berättar också att han de senaste
månaderna har :fatt tilltagande besvär med sura uppstötningar och obehagskänslor i svalget.
Sedan några veckor känner han sig hes och har också haft problem med att han tycker att maten
fastnar i svalget. Vid ett tillfälle kände han att det blev helt stopp men han lyckades kräkas upp
kycklingbiten. M ikael är mycket orolig att han fått en tumör i halsen.
12. En vanlig komplikation vid OSAS är GERD, vi lket Mikaels symtom tyder på.
Vilken är den patofysiologiska förklaringen till tillståndet?
Det beror p å en defekt sfinkte1.funkt;on i övre magmunnen (hiatusbråck eller
glidbråck).

(2p)
PV

13. M ikaels heshet har inte suttit i mer än några veckor. Vilken är den rimligaste
förklaringen till att han ä:r hes?
Hesheten kan mycket väl hänga ihop med Mikaels re.fluxsjukdom.

(lp)
PV

14. Om M ikaels heshet fotsätter att sitta i, trots adekvata åtgärder utifrån din första (1p)
PV
förk laring, vad gör du då?
Du vill konlrollera om han.förbättras på protonpwnpshämmare. Skulle hesheten
sitta i mer än 3 värdet viktigt all remittera Mikael till en ÖNH-specialistför att
utesluta a f! del rör s ig om en lmynxcancer.

4

Sifferkod: . . ........ .

Mikael är en 51-årig gift man med lindrig OSAS som du behandlat för en måttlig depression.

För sina reflu xbesvär fi ck M ikael pr öva en protonpumpshämmare. Hesheten upphörde ganska snart och
du bedömde a tt det inte fa nns någon anled ning att kons ultera ÖNH-specialist.

Mikael kommer tillbaka efter knappt två månader med tilltagande svårigheter att svälja. Han har
nu även en antydan till sl uddrigt tal. Har gått ned 5 kg i vikt utan att det finns någon egentli g
förklaring. Mikael klagar också över att han blivit allt kraftlösare och inte orkar skotta snön
framför huset. Hustrun som är med på besöket den här gången säger att Mikaels tal har liksom
blivit grötigt.

15. Föreslå två sannolika differentialdiagnoser med utgångspunkt från patientens
nytillkomna symtom.
ALS (amyotrofisk lateralsklero~), myasten;a gravis.

(2p)
Neuro

16. Ange tre exempel på statusfynd som du förväntar dig vid dessa tillstånd.
Tungatrofi, fungfasdkulationer. blandad b;fd med påverkan på både övre och
nedre motorneuron. Uttröttbarhet

(3p)
Neuro

17. Vad bör du som läkare på vårdcentral göra om du misstänker någon av dessa
diagnoser.
Rem;ss till neurolog

(lp)
Nemo

5

Sifferkod: .... .. . ... .

M i kael 5 1-årig man med l indrig OSAS som du behandlat fö r en medelsvår depression och GERD.

Pa t ä r nu r emitte rad t ill neurolog med frågestä llning ALS/myaste nia gr avis.

Mikael får tid hos neurologen en månad senare. ALS diagnostiseras och under det följande året
blir M ikael snabbt försämrad. Han är nu ruJ lstolsbunden och kan inte längre tala. Trots detta har
hustrun uppfattat Mikael som kognitivt opåverkad och ej deprimerad.
Mikael kommer in till akuten med tilltagande andningssvårigheter och man konstaterar en svår
pneumoni med andningsinsufficiens.

18. Vilka etiska principer är relevanta vid diskussionen om huruvida man bör
tillmötesgå en patients önskemål att avstå från att in leda
Iivsuppehållande/livräddande behandling?
Å ena s idan autonomiprincipen (respekt.för patientens rätt all vara med alt
bestämma om handlingar och beslut som berör patienten - här speciellt betoning
på patientens rätt att tacka nej till er~juden behandling. s.k. negativ räflighet), å
andra sidan göra gott och undvikandet av att skada patienten.

(2p)
PU

19. Om man skulle respektera patientens önskemål om att avstå från att inleda
livsuppehållande/livräddande behandl ing, så går man ifrån strävandet att om
möjligt bota och förlänga liv, till att lindra. Detta innebär också att göra-gottprincipen får en annan innebörd. Vilken?

(2p)
PU

Det viktigaste bUr nu artpa1;e11tenfår adekvar lincll·;ng. och om den lindrande
behandlingen innebär att livetförkortas så är de/la etiskt.försvarbar/ så länge
avsikten är att lindra - jämfor doktrinen om dubbla effekter.

6

Sifferkod: . ...... . .. .
Medan Mikael ännu kunde kommunicera skrev han, med hjälp, ett brev där han
undanbad sig li vsuppehållande behandling vid en eventuell situation liknande den
han nu hamnat i. Behandlande läkare bedömde att detta fortfarande var Mikaels
vilj a och tog på så sätt hänsyn till Mikaels autonomi.
Ingen behandling av Mikaels pneumoni inleddes, men däremot fick han adekvat
lindring för sina symtom och avled ganska snart.

7

Kod: ... ... ..

Eivor är född 1946 och söker på vårdcentralen i mars för att hon har haft besvär med höger ben
sedan i februari. Hon har noterat att "benet släpar", hon känner sig "stel" i benet och hon har
svåi1 att gå i trappor.
Eivor är tid igare thyreoideaopererad och är Levaxinbehandlad sedan många år. Hon har
glaukom som behandlas med ögondroppar Xalatan och hypertoni som behandlas med Enalapril
och Salures. För fem år sedan hade Eivor en fraktur i höger fotled som läkte väl. Kontrollerades
med MR. Trots det har hon en ständig värk från foten och tar dagligen värktabletter för att
kunna fungera i vardagen. Hon röker inte och arbetar heltid som lärare.

1. När patienten konuner är det viktigt att förstå patientens tankar inför
besöket. Vad behöver du ta reda på enligt ett patientcentrerat
förhållningssätt?
Svar: Ta reda på patientens.foreställningar, förväntningar på besöket och
farhågor

(3p)
PV

Kod: ... .....
Eivor, ickerökande lärare född 1946 söker på vårdcentralen i mars för att " benet släpar'', hon känner sig "stel" i
benet och hon har haft svårt att gå i trappor. Eivor står på Levaxin efter en thyreoideaopereration. Hon behandlas
dessutom för g laukom med ögondroppar Xalatan och för hypertoni med Enalapril och Salures. För fem år sedan
hade E ivor en fraktur i höger fotled som läkte väl. Kontrollerades med MR. Trots det har hon en ständig värk från
foten och tar dagligen värktabletter för att kunna fungera i vardagen.
Du frågade efter patientens förvä ntningar på b esöket och förestä llningar och fa rhågor som rör hennes
symtom.

Eftersom E ivor tidigare haft kontakt med ortoped och nu hade mer besvär med benet
remitterade du henne till en ortoped. Eivor var på besök bos ortopeden i april.
Eivor kommer nu åter till dig på vårdcentralen i maj , då hennes besvär snarast förvärrats.
I 01topedens journalanteckning, som du :fick en kopia av som svar på din remiss, står:
"Något palpationsöm över ländryggen, negativ Lasegue, kan flektera och extendera i fotleden .
Bedöms ej som diskbråck i dagsläget. Fotledsfraktur för fem år sedan på hö sida och jag tror att
besvären med hö ben kommer från denna. Slätröntgen av ländrygg visar 'måttligt uttalade
degenerativa förändringar'. Voltaren ordineras." Diagnos: ryggvärk, M54.9.

2. Med vilka frågor angående besvären från benet bör anamnesen
kompletteras med tanke på Eivors svårigheter att "få med sig" sitt högra
ben?
Svar: Bandformade/dermalomutbredda besvär? Sensorisk nivå?
Miktionsstörning? Besvär.fi'ån armar?

(4p)
N

Kod: ... .... .
Eivor, född -46, är en Levaxinsubstituerad ickerökande lärare med hyperton i och glaukom som söker på
vårdcentralen i mars för att "benet släpar". Hon känner sig "stel" i benet och hon har svårt att gå i trappor. Fraktur
i hö fotled för fem år sedan som läkte men trots detta kvarstående värk. Hon tar dagligen värktabletter. Du
remitterade till ortoped, som bedömde Eivor i april och ställde diagnosen " ryggvärk, M54.9" efter vanlig rtg
ländrygg som visade " måttligt uttalade degenerativa förändringar". Eivor ordinerades Voltaren. l maj månad
kommer E ivor åter till vårdcentralen, snarast sämre i si.n fot.

Du fråga r efter bandformade/dermatomutbredda besvär. Sensorisk nivå? Miktionsstörning? Besvär från
armar?

Eivors besvär fortsatte alltså och när hon nu söker igen, får du veta att hon även haft svårt att
kasta vatten (ej efterfrågat av ortopeden). Hon besk.river också att hon har "som ett bälte" från
ryggen fram till höger sida på buken. I status noterar du att patellarreflexer är lättutlösta, "med
övervikt på höger sida", sänkning vid tågång höger sida, kan inte hoppa på höger ben, fotklonus
fi nns. Normala reflexer i armar.

3. Vi lken är den mest sannolika diagnosen?
Svar: Ryggmärgskompression, f'umör.

(I p)
N

4. Motivera ditt förs lag genom ett differentialdiagnostiskt (inklusive
nivådiagnostiskt/topografiskt) resonemang utifrån tillgängliga uppgifter.
Svar: Bandj(Jrmat obehag över buk och reflexstegring talar för central spinal
expansiv process. Tid~förlopp talar emot myelit och spondylos, reflexpåverkan
talar emot diskbråck. Ålder talar emot MS. Atrofi ochfascikulationer bör
kommenteras avseende ev. nedre motorneuronengagemang efiersom ALS kan ge
blandad övre/nedre motorneuronbild.

(5p)
N

Kod :.... ... .
Eivor, född -46, är en Levaxinsubstituerad ickerökande lärare med hyperton i och glaukom som söker på
vårdcentralen i mars för att " benet släpar". Hon känner sig "stel" i benet och hon har svårt att gå i trappor. Av
01toped felaktigt bedömd som "Ryggvärk'" efter blank röntgen ländrygg ocb klinisk undersökning. Eivor kom åter
till vårdcentralen i maj med kvarstående besvär. Beskrev besvär med vattenkastningen (ej efterfrågat av ortopeden)
och "som ett bälte" från 1yggen fram till höger sida på buken. l status lättutlösta patellarreflexer, " med övervikt på
hö sida'', sänkning vid tågång hö, kan inte hoppa på hö ben. Fotklonus. Normala reflexer i armar.
Du misstänker r yggmärgskompression, tumör. Bandformat obehag över buk och reflexstegring talar för
central spinal expansiv process. Tidsförlopp talar emot myelit och spondylos, reflexpåverka n talar emot
diskbråck. Ålder talar emot MS. Atrofi och fascikulationer bör kommenteras avseende eventuellt nedre
motorneuronengagemang eftersom ALS ka n ge blandad övre/nedre motorneuron bild.

5. Ange vilken utredning som nu bör göras och ange/motivera även med
vilken prioritet utredningen bör ske.
Svar: Jv!R helrygg. Bör genom.föras akut eftersom misstanke på
1J1ggmärgskompression är uppenbar.

(2p)
N

Kod: .. ..... .
Eivor, född -46, är en Levaxinsubstituerad ickerökande lärare med hype1toni och g laukom som söker på
vårdcentTalen i mars för att " benet släpar". Hon kän ner s ig "stel" i benet och hon har svårt att gå i trappor. Av
01toped felaktigt bedömd som "Ryggvärk" efter blank röntgen ländrygg och klinisk undersökning. Eivor kom åter
till vårdcentralen i maj med kvarstående besvär. Beskrev besvär med vattenkastningen (ej efterfrågat av ortopeden)
och "som ett bälte" rrån ryggen fram till höger s ida på buken. Tstatus lättutlösta patellarreflexer, "med övervikt på
hö sida'', sänkning vid tågång hö, kan inte hoppa på hö ben. Fotklonus. Normala reflexer i armar.

MR-undersökning av ryggmä rgen visade en thoraka l tumör som bedömdes som sa nnolikt meningeom.
Patienten operer ades inom någr a daga r av neurokirurger med " postopera tivt gott förlopp" och vid
uts krivning frå n r eha b. några veckor senare anges a tt "vattenkastningen och benen fun gerar bra".
Tack va re observans på neurologiska symtom och statusfynd på vå rdcentra len kund e Eivor botas frå n s in
r yggmä rgstumö r. Fördröjd diagnosti k kunde ha medfört irreversibla spina la skado r och ett liv som
fö rla mad i rullstol !

Efter operationen önskar Eivor fo1tsätta med Citodon som hon i fem års tid fått utskrivet från
olika läkare på grund av värk. Du påtalar att ett långvarigt bruk av Citodon kan ge tillvänjning
och föreslår att hon testar Alvedon och Voltaren i stället. Eivor har dock aldrig upplevt något
problem med Citodon, tvä1tom är det det enda analgetikum som ~älper. Hon känner sig
faktiskt piggare och mer alert av dem , men behöver visserligen ta allt fler tabletter för att få
samma effekt som tidigare.
6. Du misstänker att Eivor utvecklat ett beroende av C itodon .
Vad i anamnesen talar för det? Nämn 4 tecken.
Svar: Långvarigt bruk, toleransurveckling, prepara(fixering, abstinenssymtom,
jleraförskrivare och oklarheter om indikation. Kick-känsla etc.

(2p)
Ber

7. Nämn 4 symtom som Eivor kan drabbas av om hon helt avstår från
Citodon några dagar.
Tidiga abstinenssymtom: illamående. i11fluensakänsla, värk, sekretion, diarre,
myrlaypningar, irritabilitet, sömnstörningar, muskelvärk etc.

(2p)
Ber

Kod: ........
Eivor född -46, står på behandling för hypothyreos, hyperton i och glaukom och är nyligen opererad för en
ryggmärgskomprimerande tumör. Eivor har använt C itodon i många år och vill inte gärna sluta med denna
medicinering.

Långvarigt bruk, tolera nsutveckling, preparatfi xering, a bstinenssymto m, flera förskriva re och okla rhete r
om indikation, liksom kick-känsla talar för ett beroende.
Om hon helt avstå r frå n C itodon kan tidiga abstinenssymtom, som illa mående, influensakänsla, värk,
sekretion, dia rre, myrkry pningar, irrita bilitet, sö mnstörningar, mu s kel v~irk etc., förväntas.

Eivor stötte ifrån sig din undran kring Citodonmedicineringen. D u förstår att hon i denna fråga
är, vad man med Ml-termer betecknar som, "inte beredd". Du "sår ett frö" genom att
respektfullt erbjuda information och välkonu1ar henne åter om hennes inställning skulle
förändras.
Senare återkommer Eivor till dig på vårdcentralen. Hon berättar att hon har tänkt på det där du
sa, och att "Citodonet" nog är ett större problem än hon tidigare velat erkänna. Hon vet bara
inte om hon kan eller orkar göra något åt det.

8. Hur betecknar du, i Ml-termer, det stad ium Eivor nu är i?
Svar: Ambivalent/osäker

(lp)
Ber/PU

Du lyckas genom att etablera en trygg arbetsallians få Eivor att överväga att ta itu
med sitt Citodonberoende.
9. Hur lägger du upp Eivors opiatnedtrappning? Ange två viktiga inslag.
(2p)
Ber
"Snabb., nedtrappningjn~f med tex bzd och mot slutet bättre art helt klippa de
sista tabletrerna eftersom lägre doser tenderar att stimulera suger och öka risken
för åte1fall. Om behandlingsmotivationen sviktar eller abstinenssymtomen blir för
svåra avvakrar man med y tterligare nedtrappning men höjer aldrig dosen.
Psykoedukation innan man påbö1jar nedtrappning avs abstinenssymtom som är
obehagliga men inte 'farliga" och kan behandlas symtomatiskt

Det är det viktigt att följa upp en patient flera månader efter en framgångsrik
uttrappning på grund av så kallad protraherad abstinens.
10. Ange 2 symtom på protraherad abstinens?
Efter J-3månaderförekommer ibland nedstämdhet/depression, sömnsvårigheter,
apati och tablettsug.

(1 p)
Ber

Kod: ....... .
Eivor född -46, står på behandling fö r hypothyreos, hyperton i och glaukom, och är nyligen opererad för en
ryggmärgskomprimerande tumör. Eivor har använt Citodon i många år och ville inte gärna sluta med denna
medicinering.
Eivor befann sig i Ml-stadiet ambivalent/osäker, men du hjälpte hen ne vidare. Ni beslöt om "sna bb"
nedtrappning jämfört med t.ex. ned trappning av bensodiazepiner, och mot slutet tog ni helt bort de sista
tabletterna, då lägr e doser tenderar att stimulera suget och öka risken för återfall. När
behandlingsmotivationen sviktade eller abstinenssymtomen blev för svå ra, avvaktade ni med ytterligare
nedtrappning men böjde aldrig dosen. Abstinenssymtom en är obehagliga men inte " farliga" och kan
behandlas symtomatiskt. Ni enades om att du s kulle följa hen ne under 3 må nader med t:anke på ev.
protraherad abstinens med nedstämdhet/depression, söm nsvå righeter, apati och tablettsug.

Eivor har nu lyckats trappa ut Citodon helt. Hon undrar vid återbesöket efter nedtrappningen
om hon inte också kan sluta med sina ögondroppar. Hon har aldrig riktigt förstått varför hon
måste ta dem "varenda dag". Hon frågar om inte det där "glaukomet" ska gå över någon gång.
Hon säger att det är över två år sedan hon var hos ögonläkaren och att hon har ringt och fått
recept när dropparna har tagit slut.
11. Vad svarar du Eivor angående prognosen vid glaukom?

Svar: Glaukom går inte över. oftast livslångt tillstånd.

12. Du tittar på Eivors ögonbottnar med oftalmoskop och ser en

glaukomskadad papill. Hur beskriver du typfynden?
Svar: En blek papill med stor, vid exkavation, dvs. grop i mitten.

13. Hur handlägger du ärendet?
Svar: Remiss till ögonläkare, ej akut.

(1 p)

Ögon

(lp)
Ögon

(lp)
Ögon

Kod: ....... .
Eivor född -46, står på behandling för hypothyreos, hyperton i och glaukorn, och är nyligen opererad för en
ryggmärgskomprimerande tumör. Eivor har använt Citodon i flera år och blivit opiatberoende, men har nu lyckats
trappa ut C itodon helt.

Du svarar Eivor att glaukom inte går över utan oftast är en livslå ng sjukdom. När du tittar på hennes
ögonbottnar ser du en blek papill med vid exkavation.

Eivor kom till ögonläkare inom ett par veckor och där fann man att ögontrycket var runt 26 i
båda ögonen. Hon fick tillägg av Timosan och hon har nu två ögondroppar att ta vaije dag.

Kod: .. ..... .
Bella, en 33-årig undersköterska, söker dig på vårdcentralen på inrådan av sin chef. Hon har
känt sig stressad en tid och sovit dåligt under flera år. Igår på väg hem från jobbet, kunde hon
plötsligt inte komma ihåg vad hon gjort under dagen. När hon i morse vaknade, visste hon inte
om hon varit på jobbet dagen innan eller om hon al Is skulle arbeta idag.
Bella är vid besöket hos dig uppriven och orolig, men kan utöver gårdagen redogöra väl för sin
situation. Hon har de senaste månaderna alltmer dragit sig undan från arbetskamrater, t.ex. vid
fikapauser. Sedan tonåren har hon haft besvär med nedsatt hörsel. Besvären har förvärrats
senaste året; hon har svårt att höra när hon tar blodtrycket på patienter och i många sociala
situationer uppfattar hon inte vad folk säger. Hon har också tinnitus.
Bella berättar att hon har svårt att koncentrera sig, att hon har problem med minnet och att hon
bö1jat slarva med maten. Hon försöker kompensera för svårigheterna på jobbet genom att
medvetet memorera vad hon har gjo1t och vad hon ska göra. Bella fungerar hemma, men har
inte något stort umgänge utanför familjen; maken och en 8-årig son. Bella säger sig ha varit
ganska blyg hela livet och hon ger ett helt adekvat men försiktigt intryck vid besöket hos dig.
1. En rnöj lig diagnos är depression. Ange ytterligare tre rimliga diagnoser
och motivera var och en kort.
Ulmaffningssyndrom - kognitiva besvär, långvarig stress
(Socialfi>bi - dragit sig undan, blyg)
Otoscleros - progredierande hörselnedsällning och tinnitus (annat)
Bullerskada - hörselnedsättning och tinnitus
Missbruk MS - kvinna i 30 åå. kognitiva besvär, depr kan föregå MS-debut

(3x2 p)
PV

2. Koncentrationssvårigheter, sömnstörning, matleda, oro kan leda tanken till (3p)
depression. Vad är viktigast att bedöma för att stärka misstanken? Ange tre Ps
för diagnosen centrala status- eller anamnesfynd.
Nedstämdhet/ minskat intresse, sänkt grundstämning. hämning, suicidtankar

3. Ange tre viktiga anaim1estiska uppgifter/undersökningsfynd för att du ska
kunna bedöma allvarlighetsgraden vid en depression.
Hereditef
Melankoliska tecken
Va11föreställningar
Suicidtankar/planer
Alkoholl drogbruk
Anamnes p!i mani/hypomani

(3p)
Ps

Kod: ....... .
Bella, 33 , söker med minnesluckor, koncentrationssvårigheter, sömnstörning, tilltagande hörse lnedsättning och
tinnitus sedan länge.

Möjliga diagnoser utöver depression är
• Utmattningssyndrom - kognitiva besvär, lå ngvarig stress
• (Social fobi - dragit sig unda n, blyg)
• O toskleros - progredierande hörselnedsättning och tinnitus
• Bullerskada - hörselnedsättning och tinnitus
• M issbruk • MS - kvinn a i 30 åå, kognitiva besvär, depression ka n föregå MS-dcbut
Du frågar efter nedstämdhet/minskat int resse och bedömer grundstämning och hä mning. För att bedöma
a llva rlighetsgrad efterhör du melankoliska tecke n, va nföreställningar , suicidta nka r/-plaoer, anamnes på
mani/hypomani, hereditet och a lkohol-/drogbruk.

Bella har ingen hämning eller svarslatens, upplever sig inte nedstämd, har intresse för jobb,
familj och hem. Negerar hereditet för psykiatrisk sj ukdom och hon aldrig haft suicidtankar.
Mest känner hon sig oerhört trött och tycks inte kunna få kraft genom att vila.
Hon är mycket måttlig med alkohol och har aldrig använt droger. Tidigare varit frisk, frånsett
tre veckor med yrsel för cirka 10 år sedan." Det kändes som när man kliver ut ur Virvelvinden".
Bellas förnekar att hon varit utsatt för buller. En faster har också tinnitus och nedsatt hörsel och
har opererat båda öronen. Bella är nu mycket orolig för sitt tillstånd och att inte klara jobbet.
Du misstänker nu att Bella kan ha en depression eller ett utmattningssyndrom, eventuellt på
basen av hörselproblematiken, som skulle kunna vara en otoskleros.
4. Nämn 2 anamnestiska uppgifter som du efterfrågar för att bekräfta/utesluta (2p)
Ps
diagnosen utmattningssyndrom?
Smärta och värk, jfa ji-·ån rörelseapparaten. Jdent(fterbar s/ressor sedan minst sex
månader på arbetsplatsen eller i andra delar av livet utöver hörselproblematiken.

5. Ange 3 viktiga inslag i behandlingen av utmattningssyndrom, när ingen
depressionsbild före li gger.
Sjuks krivning, med p lanering och innehålr Sömnreglering. Involvering av Bella i
hur hon ser p å möjligheter alf återgå till sitf arbete och behov av anpassning av
arbetssituationen. Planera.för snar kontakt med arbetsgivaren.för utredning av
ev_ rehabiliteringsmi?jlighefer. Samarbete medföretagshälsovård Remiss till
p sykoterapi.

(3p)
Ps

Kod: ... .... .
Bella, 33, sökte 2008 med minnesluckor, sömnstörning, tilltagande hörselnedsättning och tinnitus sedan länge. Du
diagnosticerade ett utmattningsyndrom och sjukskrev henne.

Du efterfrågar smärta och vä rk, ffa frå n rör elseappa r aten, identifierbar stressor sedan minst sex må nader
på a rbetsplatsen eller i a ndra delar av livet utöver hörselproblematiken.
Viktiga inslag i behandlingen ä r sjukskrivning, med pla nering och inn ehå ll. Sömnreglering. Jnvolvering a v
Bella i hur hon ser 1>å möjlig heter a tt återgå till sitt arbete och behov av a npassning a v a rbetssituationen.
P la nera fö r sna r kontakt med a rbetsgivar en fö r ut redning av ev. reha biliteringsrnöjligheter. Sa ma rbete
med fö retagshä lsovård. Remiss till psykoterapi.

Ett år senare har Bella inte kunna återgå i arbete, är fortfarande helt sjukskriven. Hennes sömn
är dålig, trots d in förskrivning av Propavan (hon vill inte ta något "beroendeframkallande").
Bella klarar helt enkelt inte av att vara på arbetet, trots stark önskan och upprepade försök . Hon
blir helt slut, tycker sig inte kunna klara av några uppgifter på jobbet. Hemma går det hyggligt,
men hon lider svå11 av att inte göra rätt för sig. Bella skäms för att visa sig ute dagtid och tycker
att självförtroendet sjunkit i botten och att hon inte längre har riktigt intresse fö r något.
Hennes hörselbesvär är kvarstående liksom hennes tinnitus.

Det verkar som om Bella utvecklat en depression. Du kommer överens med Bella
om att prova behandling med Fluoxetin, ett SSRI-preparat.

6. Vad behöver du informera Bella om och hm fö lj er du behandlingen.

(5p)

Mediänen är inre beroende,famkallande. Planerad behandling minst 6-12
Ps
månader efter att .S)1mtomen gått tillbaka. Hon kan initialt.få sig ångeststegring,
illamående, huvudvärk, men att dessa brukar gå i regress e,(ter ngn vecka. Nedsatt
sexuell lust och anorgasmi kan dock kvarstå under behandling. Hon kunde vänta
s ig effekt efier 2-4 veckor och ni ska ha kontakt under tiden.for att följa effekt och
biverkningar, helst redan e.fter ngn vecka.

7. Du misstänker att Bella har otoskleros. Hur förklarar du för Bella varför
man hör dåligt vid detta tillstånd?
]\ffed hjälp av plansch eller genom af/ rita, visar du hurfixalion av stigbygelns
plafla vid ovala fönstret ger ett tilltagande ledningshinder.

(2p)
ÖNH

8. Det finns 2 behand]jngsalternativ vid otoskleros. Vilka?
Hörapparat, kirurgi

(lp)
ÖNH

9. Nämn 2 andra tillstånd som ger en liknande hörselnedsättning
Vaxpropp, SOM, avbrott i hörselbenskedjan

(2p)
ÖNH

Kod: .. ... ...
Bella, 33, sökte 2008 med minnesluckor, sömnstörning, tilltagande hörselnedsättning och tinnitus sedan länge. Du
diagnosticerade ett utmattningsyndrom och sjukskrev henne. 2009 var hon ännu ej i arbete. Anamnesen talade då
för an en depression utvecklats och ni inledde behand ling med Fluoxetin, ett SSRI.
Ni planerade behandling minst ett å r efter att symtomen gått tillbaka. Bella fick information om ev. initial
å ngeststegring, illamående, huvudvä rk, som dock förväntas gå i regress e ngn vecka. Effekt förvä ntas efter
2-3 veckor och ni hade kontakt und er tiden för att följa effekt och biverkningar. Ej beroendeframkallande.
Vid otoskler os har stigbygelns platta fixerats vid ovala fö nstret, vilket ger ett tilltagande ledningshinder.
Med pla nsch eller genom att rita berättar du för Bella. Behandlas med hörappa r at och kirurgi. Vaxpropp,
SOM, avbrott. i hörselbenskedja n ger en liknande hörselnedsättning.

Bella blev gladare och mer energisk, men kunde inte återgå i arbete. Efter åtta månader
avslutades fluoxetinbehandlingen med långsam nedtrappning. Du hade remitterat henne till
ÖNH-kliniken och hon hade opererat vänster öra och fått hörapparat.
Nu har det gått två år sedan Bella b lev din patient och hon söker för nytillkomna besvär. "Det
nog är helt i onödan, bara stressutlöst" . Hon är fortfarande helt sjukskriven, men fadern har
varit svårt sjuk och maken har rest mycket i jobbet.
För 1,5 vecka sedan vaknade Bella med att känseln i underbenen var konstig. Tänkte att hon
legat illa under natten, men sedan har förnimmelsen stigit upp längs benen, "som att ha en håti
sittande dykardräkt eller hård linda på" . Nu når det bäckenet, på hö sida över blygdläpparna
snett upp mot revbenskanten. Hon har bö1jat snubbla och lägga krokben för sig själv. " Men jag
har nog bara kört på lite för hårt".

10. Det är nu tydligt att Bella har neurologiska symtom. Baserat på
ovanstående kortfattade beskrivning, ange troligaste skadelokalisation och
motivera.
Liks·idiga känselstörn;ngar upp i benen till "revbenskanten" talar.for spinal
lesion.

(2p)
N

11. Ange tre förväntade neurologiska symtom eller statusfynd utifrån de
(3p)
besvär Bella söker för.
N
Vattenkastningsbesvär. stegrade reflexer i ben. positjv Babinski. klonus. spasticitet

Kod: .. .... ..
Bella, 33-årig gift undersköterska, sökte 2008 med minnesluckor, sömnstörning, tilltagande hörselnedsättning och
tinnitus sedan länge. Du diagnosticerade ett utmattningssyndrom och sjukskrev henne. Bella genomgick operation
för otoskleros i vänster öra, 2009, men man avvaktar med höger öra ti lls vidare. Hon fick en depression 2009 som
behandlades med viss framgång, men i dagsläget är hon ännu ej i arbete. Hon söker nu åter, med känselstörningar i
nedre extTemiteterna efter en stressfylld tid.
Du konstaterade att skadan verkade ligga i r yggmärgen, eftersom det fan ns sensorisk påverkan i benen upp
mot revbenska nten. Ytterligare förväntade symtom eller statusfynd är vattenkastningsbesvär, stegrade
reflexer i ben, positiv Babinski, klonus och spasticitet.

12. Ange hm Bella ska utredas med de besvär hon angivit ovan
MR hjärna, M.R ryggmärg. liklioranalys

(3p)
N

Kod: .. ..... .
Bella, 33-årig gift undersköterska, sökte 2008 med minnes luckor, sömnstörn ing, tilltagande hörselnedsättning och
tinnitus. Du diagnosticerade ett utmattn ingssyndrom och sjukskrev henne. Bella genomg ick operation för
otoskleros i vänster öra, 2009, men man avvaktar med höger öra tills vidare. Hon fick en depression 2008 som
behandlades med viss framgång, men är ännu ej i arbete. Hon söker nu åter, 20 10, med känsel störningar i nedre
extremiteterna efter en stress fyl ld tid. Du konstaterade att skadan verkade ligga i ryggmä rgen, eftersom det fanns
sensorisk påverkan i ben och vidare upp mot revbenskanten. Ytterl igare förväntade symtom e ller statusfynd är
vattenkastningsbesvär, stegrade reflexer i benen, positiv Babinski, klonus och spasricitet.
Bella bö r utred as med MR hjä rna, MR ryggmärg och likvorana lys.

Analys av likvor visar 12 mononukleära celler och oligoklonala IgG-band, MR av ryggmärg
visar två centimeterstora förändringar på två olika thorakala nivåer och MR hjärna visar 8
haJvcentimeterstora förändringar supratentoriellt, varav en laddar kontrast.

13. För ett diagnostiskt resonemang kring Bellas symtom och de
undersökningsfynd som föreligger.
Kvinna i 30-årsåldern där CNS-statusfjmdl spinalt engagemang, likvoravvikelser
talar för MS, MR hjärna och ryggmärg talar för MS.

(4p)
N

Bella har tydllga besvär, bl.a. snubblar hon och känseln är a1morlunda i benen.
Bella har också positiva undersökningsfynd, enligt ovan.

I 4. Är någon form av akutbehandling indicerad, och i så fall vilken?
Ja, SoluMedrol (me fylprednisolon) i hög dos.

(2p)
N

Kod: ....... .
Bella, 33-årig gift undersköterska med ett barn, sökte 2007 med minnesluckor, sömnstörn ing, tilltagande
hörselnedsättning och tinnitus. Du diagnosticerade ett utmattningssyndrom och sjukskrev henne. Be lla genomgick
operation för otoskleros i vänster öra, 2009, men man avvaktar med höger öra tills vidare. Hon fick en depression
2008 som behandlades med viss framgång, men 2009 var hon ännu ej i arbete. Hon sökte då åter efter en
stressfyl ld tid med progredjerande sensorikstörningar i nedre extremiteterna. Du konstaterade att skadan verkade
ligga i ryggmärgen. Likvor visade 12 mononukleära celler och oligoklonala IgG-band, MR av ryggmärg visade två
centimeterstora förändringar på två o lika thorakala nivåer och MR hjärna visade åtta halvcenti meterstora
förändringar supratentoriellt, varav en laddar kontrast.
Kvinna i 30-årsåldern med CNS-statusfynd/ spina lt engagemang och likvoravvikelser som talar för MS.
MR hjä rna och ryggmärg talar också för MS. Behand ling med SoluMedrol® (metylprednisolon) i hög dos är
motiverad.

Känselstörningen och snubblingstendensen försvinner inom några dagar efter insatt behandling
med SoluMedrol. Bella skrivs ut från avdelningen utan medicinering och återbesök planeras om
tre månader. Redan efter två månader dyker Bella upp på akutmottagningen, nu på grund av
dubbelseende.

15. V ilken åtgärd är i det här läget aktuell?
Initiering av immunomodulerande behandling (bromsmedicin)

(2p)
N

Kod: .... ... .
På grund av nya kliniska besvär bör immunomodulerande behandling (bromsmediciner mot MS) sta rtas.

Bella sköts på en neurologmottagning, medicinerar med interferon beta och mår bra utan nya
skov. Hon kan först nu återgå i arbete, dock inte mer än 75 %. Man kan anta att Bellas
yrselepisod för många år sedan, och även hennes psykiatriska besvär, kan vara MS-relaterade,
och att hon således haft sjukdomen i flera år.

Kod: ...... ..
Åke, 50 år, söker dig på vårdcentralen. Han säger sig vara frisk och arbetar på ett lager. Han har
inte varit hos läkare på mycket länge. Han är lite smutsig, ganska fåordig och undviker att se
dig i ögonen, säger ett par gånger att han inte tycker om att gå till doktorn.
Åke kommer nu för att han ser mycket sämre på höger öga sedan någon vecka tillbaka. Han
missar koppen då han häller upp kaffe och har svårt att tända cigaretter; det är svårt att pricka
cigaretten med lågan från tändaren. Åke trodde att det skulle gå över men är nu orolig för att
det inte ska göra det. Du noterar att Åke har svårt att sitta stilla, han rör rastlöst på benen.

1. Med vilka frågor bör du komplettera anamnesen beh·äffande Åkes

ögonbesvär?
Svar: Plötslig eller smygande debut? Typ av ::,ynnedsättning dvs hela syn.fallet
eller delar av synfältet? Krokseende eller generellt suddig syn? Värk? Tid;gare
ögonproblem? Kontaktlinser? Glasögon?

2. Nämn 4 saker som är viktiga att undersöka i ögonstatus hos Åke?
Svar: Visus (monokulärt), med .syntavla eller på annat sätr, tillexempel läsa
tidning, .flngerräkning. Grovt .sy11fält. Inspektera ögat,- Rött? Kladdigt? Dkstora
pupi!ler? Klar hornhinna? Ögonbotten. Ögonmotorik. Palpation av ögontryck.

(3p)
Ögon

(4p)
Ögon

Kod: ... .... .
Åke, 50 år, söker för synnedsättning på höger öga sedan någon vecka. Han bar svålt att sitta stilla med benen.

Du frågar om det var en plötslig eller smygande debut, om typen av synnedsättning dvs. hela synfältet eller
delar a v synfältet, krokseende eller generellt suddig syn? Du frågar också om han har ont i ögat och om han
tidiga re haft problem med ögonen, om han ha r kontaktlinser eller glasögon. I status undersöker d u visus
monokulärt samt synfältet. Du inspekterar ögat och letar efter pus, tittar om ögat är rött, hornhinnan klar.
Du tittar också på ögonbotten med oftalmoskop samt undersöker ögonmotorik och palpera r ögontrycket.

Du finner att visus på höger öga är 0,2 och på vänster öga 1,3, okorr. Synfält höger öga: nedsatt
syn i hela nedre delen av synfältet. Synfält vänster öga: normalt.
Han har inte ont i ögat, har aldrig behövt glasögon eller linser och har tidigare inte haft några
problem med ögonen. Åke säger att synnedsättningen kom ganska plötsligt under förra
onsdagen, han kommer ihåg det eftersom det var en extrajobbig dag på arbetet. Det var som att
en skugga växte i ögat under dagen, nedifrån och upp, och stannade kvar. "Kan det ha med
medicinen att göra? Jag måste gå och få Haldolsprutor var tredje torsdag, fast jag gillar det
inte" .
3. Åke undrar om synnedsättningen har att göra med medicinen han tar. Vad
svarar du?
Svar: Den kan inte orsaka plötslig synnedsättning på detta sätt.

(lp)

Ps

4.

Vid relativt plötslig synnedsättning på ett öga tänker du spontant på
optikusneurit och amaurosis fugax/TIA. För var och en av dessa, ange två
anamnestiska uppgifter ovan som talar emot d iagnosen.
(2p)
a. Optikusneurit:
Svar: Mol oplicusneuril talar ålder (för hög), .fi'ånvaro av rörelsesmärta.
Ögon

b. Amaurosis fugax:
Mot amaurosis ji1gax/ TIA talar debut ''smygande under förra onsdagen ",
kvarstående ensidig synfältsdefekt.

5. Ange i stället 2 troliga diagnosförslag, och motivera utifrån den
information du har om Åke.
Svar: Amotio (mest troligt), relativt plötslig debut, rätt ålder. inga
prodromalsymtom dock och han är inte myop. Grenvenstrombo:, synfältsbortfall
och relativt plötslig debut. Li!e låg ålder m<~jligen. {Grenartäremboli:
synfältsbor~fall, brukar dock ha mer plötslig debut, något låg ålder) .

(2p)
Ögon

(4p)
Ögon

6. Hur provar du synen om du inte har någon synprövningstavla?
(lp)
Svar: Hå/Iför e/L öga ; taget och be palienten läsa en text, till exempel i en tidning Ögon
eller bok. Alternativtfingerräkningpå olika avstånd.

Kod: ... ... ..
Åke, 50 år, med en synfältsdefekt nedti ll, höger öga, sedan någon vecka. Ingen värk, lågt visus.

Du svarar Åke att Haldol inte o rsaka r plötslig synnedsättning. Mot opticusneurit talar Åkes ålder (för hög),
frånvaro av rö relsesmärta. Mot amaurosis fugax/TIA talar debut som var för smygande, samt att
syufältsdefekten är kvarstående.
Du misstänker istället a motio eller greuvenstrombos p.g.a. relativt 1>lö tslig debut, synfältsbortfall, rätt å lder
för amotio, möjligen något låg å lder fö r g renvenstrombos.
Om du inte ha r någon synprövningstavla ka n du hå lla för ett öga i taget och be patienten läsa en text tex. i
en tidning eller bok, a lternat ivt fin gerräkning på olika avstå nd.

Du droppar dilaterande droppar i bägge ögon och lyckas med oftalmoskopet se att patienten har
en amotio i höger öga.

7. Vilken information ger du Åke om de dilaterande dropparna?
Svar: Att hans pupill kommer aff bli stor och han kommer atr se lire suddigt i ett
par rimmar, men alf det är övergående innan kvällen.

Ögon

8. Med patientens synfältsdefekt, vilken del av näthinnan är avlossad?
Svar: Den övre delen ejiersom han har SJm.fältsde.fekt nedåt.

( l p)
Ögon

9. Tror du att näthinnan har lossnat ända in i fovea, i så fall varför/varför
inte?
Svar: Ja, ~ftersom synen är sämre, annars hade han hafi gott visus även om
näthinnan varit avlossad uppåt.

(2p)

10. Hur handlägger du Å ke och vad säger du till honom när du informerar om
den fortsatta handläggningen?
Svar: Akuf remiss till ögon.för operafion. Du säger att du misstänker ett relativt
allvarligt tillstånd i ögat och all en ögonspecialist snabbt måste bedöma om så är
.fa!let för att patienten skaförlora så lire ~Jm som möjligt.

11. Undersökningen var svår att genomföra eftersom Åke rörde sig hela tiden
och inte kunde sitta still med benen. Ange en rimlig förklaring till detta.
Svar: Akatisier, extrapyramidala biverkningar av haloperidolen.

(lp)

Ögon

(2p)
Ögon

(2p)
Ps

Kod: ... ... ..
Åke, 50 år, med amotio böger öga sedan en vecka.
Du informerar honom om att ha ns pupill kommer att bli stor och ha n kommer att se lite suddigt i ett pa r
timmar, att d et är övergående.
Du tror, och ser, att avlossningen är i den övre delen av näthinna n eftersom ha n har synfältsclefekt nedåt.
Vidare tror du a tt fovea ha r lossnat eftersom synen är sämre, annars hade ha n haft gott visus även om
näthinnan varit avlossad uppåt. Du remitte ra r patienten akut till Ögon för operation och informer ar
honom om att du misstänker ett a llvarligt tillstå nd i ögat som en ögonspecialist sna bbt måste bedöma för att
rädda den syn Åke har kvar.

Du noterade redan vid det första besöket att Åke luktade lite illa, framför allt ur munnen, samt
att han betedde sig lite avvikande. Du tar därför tillbaka honom till vårdcentralen efter två
veckor för allmän kontroll. Han berättar att han blev opererad i ögat men att han inte ser bättre
för det. När du undersöker honom i mwmen finner du att han har mycket dåligt tandstatus med
kraftigt karierade tänder. Han önm1ar också rejält v id undersökningen när du med spateln
kommer åt ett vulstigt område som sitter ti ll vänster på nmgranden. Smärtoma i munnen har
kommit de senaste månaderna men han har hela tiden trott att de skulle gå tillbaka.
12. Hur kompletterar du ÖNH-status?
Svar: Noggrann ;,1spektion och palpation av tungforändringen - hur stor är den
och hur djup är den? Det är också viktigt af! palpera patientens
lymfkörtelstationer på halsen.

(2p)
ÖNH

13. Den här patienten hade ju en v ulstig förändring på tungan med vitaktiga
förändringar. Vad kallar man de v itaktiga förändringarna om man hittar
dem på slemhinnor?
Svar: Leukoplaki

(1 p)
ÖNH

14. Vi lka ti llstånd är dessa associerade med?
Svar: Hyperkeratos, malignitel. dysplasi, lichen ruber pianus

(3p)
ÖNH

15. Du överväger först aktiv exspektans, med tanke på Åkes läkarskräck, men (4p)
PV
bestämmer di g ändå för att remittera Åke till ÖNH-kl inik. H ur vill du
formulera remissen, kort, men ändå så att Åke få r bästa möjliga
bedönming och omhändertagande?
Svar: 50 årig man med psykotiskr grund.sjukdom och ca tre månaders anamnes på
smärtor i munhålan i samband med ert sår i munbot/en på vä sida som inte läker.
Vid min undersökning.finner jag ett ulcus som.förefaller vara ytligt men som
mäter lx 1, 5 cm. Pat är rädd.för sjukvården och ny ligen opererats.för
näthinneavlossning.

Kod: .. . ... ..
Åke, 50 år, med amorio höger öga, förändringar i munhålan och regelbundna Haldolinjektioner.
Du kompletterar status genom noggrann inspektion och palpation av förändrin gen. Förii ndringar som kan
vara associerade med leu koplald är hyperkeratos, dysplasi, lichen ruber planus - men! man måste utesluta
munbå leca ncer. Du skicka d e honom vida re till Ö NH-klinik: "50 å rig man med psykotisk g ruudsjukdom
och cirka tre må nade rs a na mnes 1>å smä rtor i munhå lan i sa mba nd med ett sår på tungan, vänster sida som
inte läker . Vid undersökning finn er jag ett ulcus som mäte r lxJ,5 cm, men som förefa ller va ra ytligt. Pat är
rädd för sj ukvården och har nyligen opererats fö r nä th inneavlossning."
Px visade att Åke inte had e ca ncer utan ett skavså r frå n en tand i unde rkäken d ä r en fyllning lossnat, vilket
hade gett en mycket vass kant. Nästa å tgär d blev d å a tt skicka Åke till en ta nd lä ka re.

En månad senare sitter Åke i väntrummet p å vårdcentralen med sin gam la mor. Han är orolig
och när du ropar upp honom vill han gå igen. Modern ber dig övertala Åke. "Han har blivit så
dålig, j ag vet inte vad j ag ska göra. Idag har jag äntligen lyckats få honom att fö lj a med hit."
Med mammans hjälp få r du med Åke till ditt rum . Åke säger plötsligt: "Nånting är fel, först
skar dom i ögat och sen i tungan". "Synen blev j u inte ett dugg bättre fas t jag var tvungen att
ligga på sj ukhus och bli opererad." Åke ser osäker ut, envisas med att "något är fel" . Han
mumlar att han inte kan sova eftersom han förstår att "'dom har rätt, det är något fel". Du frågar
vem det är som säger så, men Åke svarar inte riktigt utan t ittar lite frånvarande framför sig.

16. Vadar har inte Åkes syn blivit bra efter operationen?
Svar: Närfovea varit avlossad blir synen nästan aldrig bra igen, j u mer som har
lossnat av näthinnan. desto sä111re syn efteråt. Del är dä1:för det är så bråttom aff
operera.

(2p)
Ögon

17. Med kännedom om Åkes Haldolbehandling antar du att han lider av en
(2p)
psykossjukdom och han tycks nu ha en pågående hörselhallucinos. Ange 2 Ps
anamnesuppgifter som d u behöver efterfråga vid rösthallucinos.
Svar: En el/er.flera röster. imperativa - om han kan stå emot/ distansern sig,(i-ån
dem, rösternas karaktär (välvi/l;ga eller inte, kommenterande). om det ske/I någon
./Orändring avseende röslema. hur ofta han hör röster. om han hört röster
tidigare.

18. Vad behöver du tänka på när du frågar en psykotisk patient om
hans/hennes symtom och när du to lkar de svar du får?
Svar: Om Äke har Wll?föreställningar kan de hindra honom att lita
dig och gör
all han inte kan tala "sanning" om sina symtom.
Rösterna kan säga till honom all inte berä/la. Han kan också vantolka dig och
dä1:för svara "fel··.

pa

(2p)
Ps

Kod :.. .. ... .
Åke, 50 är, behandlas med HaldoJinjektioner, är nyligen opererad för amotio höger öga och har troligen
rösthallucinos. Åke befinner sig nu på vårdcentralen.
Du berätta r fö r Åke att nä r gula fläcken varit avlossad blir synen nästan aldrig br a igen, ju mer som lossnat
av näthinna n, d esto sämre syn efteråt. Därför var det så bråttom att operera. Du fråga r Åke om han hör en
eller fl era röster, imper ativa - o m han ka n stå emot/ distansera sig från rösterna, om rösternas ka r a ktär
(välvilliga eller inte, kommenter an de), om det skett någon fö r änd r ing avseende rösterna, om han hör t röster
tidigare. Du måste beakta att ev. vanfö reställningar ka n hindra Å ke frå n att lita på dig och göra att han
undanhåller symtom, eller a tt imperativa röster ka n förbj uda honom att ber ätta.

Motvilligt beskriver Å ke två röster; en kvinna och en man som pratar. De har funnits länge och
brukar prata med honom om vardagliga ting. De har inte varit otäcka förrän nu. Nu pratar de hela
tiden och säger även åt honom vad han ska göra. Åke säger att ögonläkaren satt in en kamera i
ögat för han ska bevaka sina arbetskanu·ater. "Mamma sa att du kan hjälpa mig att ta bort den".
Manunan berättar att Åke har haft kontakt med psykiatrin i många år. Fram tills nu har han mått
bra i flera år. Nu är hon orolig för honom. Åke är bara hemma i lägenheten, går inte ti ll jobbet
och grannarna har klagat på att han är högljudd både dag och natt.
Under tiden mamman berättar börjar Åke bli irriterad, säger att han förstår att du är i maskopi
med ögonläkaren. Stämningen bö1jar bli obehaglig. Åke vill gå, "jag ska döda den där
ögonläkaren" . Han vill inte fortsätta med sina sprutor, som han tror gav honom synbesvären.

19. Vilken psykiatrisk diagnos har Åke?
Svar: Schizofreni (paranoid/orm).

20. Du bedömer att tvångsvård är aktuell. Hur motiverar du detta?

( 1p)
Ps

(3p)
Ps

Svar: Tvångsvård är indicerad då Ake verkar ha en akutförsämring i sin
psykossjukdom med imperativ röstha!lucinos. ho(full agiterad, sakna sjukdomsinsikt
och negativ till vård och medicinering. Han är störande i hemmet och bedöms inte
kunna ~jälpas med befintlig öppenvård.

21. Du, som är A T-läkare, tar hjälp av en legitimerad kollega som med bedömer
Åke och skriver under ditt vårdintyg enligt LPT . Vilket blir nästa steg?

Svar: Om Ake är ovillig till transport till p.sykiatrisk akutmottagning.fäxarlringer
begäran om polishandräckning.

(1p)
Ps

Kod: .... ... .
Åke, 50 år, är en man med schizofren i som behandlas med Haldol depåinjektioner, är opererad för amotio höger
öga, utredd för en förändring i munhålan och nu 1,5 månad efter första besöket återkommer försämrad med
rösthallucinos och vanföreställningar.

Du bedömer att Åke har en schizofreni, sna rast a v paranoid ty p, och att ha ns a ku ta försämring med
imperativ rösthallucinos och agitation behöver behandlas omedelbart. Han verkar dock in te vilja ha
behandling. Du skriver därför ett vå rd intyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Då Åke önskar
avvika från vårdcentralen och inte alls vill följa med till den psykiatriska akutmottagningen faxar du en
begäran till polisen angående handräckning. Du kontaktar också akutmottagningen och berättar om
händelseförloppet.

Åkes mamma är, trots allt, nöjd med att Åke får hjälp men lmdrar hur man kommer behandla
honom. "Han får väl inte elchocker?"

22. Vad svarar du Åkes mamma angående el behandling i hans fall?
Svar: Elbehandbng är inte aktuell för Äke.: schizofi·eni är vanligen ingen
indikationför ECT

(1 p)

23. När är ECT indicerat?
Svar: indikationer ärfi··.a. svår depression. men även cykloid psykos. katatoni

(2p)
Ps

24. Ge förslag på medicinskt och psykologiskt omhände11agande i det akuta
skedet.
Svar: Antipsykotika, ex. vis Zyprexa (J 0 mg). sömnmedicinering samt ev
ångestlindrande, vänligt bemötande med hänsJm till att Åke sannolik! är rädd.
lugn vårdmi{jö med lite stimuli initialt

(2p)
Ps

Ps

25. Åke tycks ha varit stabil i sin schizofrenisjukdom under många år med
(2p)
Ps
hjälp av den antipsykotiska behandlingen. För ett kort resonemang kring
varför han plötsligt insjuknade igen.
Svar: Ögonsjukdomen, operationen och utredningen av munhåle.förändringen kan
alla ha utgjort stressorer som utlös! ett skov. Han har kanske inte gått ochfått
sina sprutor som vanligt. dels p.g.a. att han varit upptagen nied andra
behandlingar, delsp.g.a. all han troll att denna varit utlösande. Han kan som mest
ha missat två iT1jektioner (varav en skulle erhållits ung nu), va1.för han bör ha kvar
läkemedel i kroppen.

Kod: ....... .

Polisen kom direkt och hämtade Åke. Han togs omhand på psykakuten och tog faktiskt frivilligt
emot en snabbverkande Zyprexatablett av den vänliga och lugna sjuksköterskan. Han kände sig
trygg när han förstod att läkaren där inte verkade vara i maskopi med dig eller ögonläkaren .
Han ordinerades Nitrazepam som sömnmedicinering, och dessutom Stesolid vid behov. När
bakjouren senare fattat intagningsbeslut, eftersom Åke fasthöll att han skulle hämnas på
ögonläkaren (och då blev ganska agiterad), ordinerades även Haldolinjektioner v.b.,
tillsammans med Stesoli d.
Efter tre veckor kunde Åke skrivas ut i sitt habitualtillstånd och återgick till att få sina
depotsprutor och jobba på lagret tre timmar per dag. Han kunde sköta sig och sin bostad som
tidigare. Några gånger i veckan åt han middag med sin mamma, men han var annars inte
intresserad av att umgås så mycket med andra.
Ögonsjukdomen, operationen och utredningen av munhåleförändr ingen kan alla ha utgjort
stressorer som utlöst ett skov. En annan bidragande faktor kan kanske vara att han inte gått och
fått sina sprutor som vanligt, dels p.g.a. att han varit upptagen med andra behandlingar, dels
p.g.a. att han trott att sprutorna varit orsaken ti ll hans ögonsjukdom. Han kan dock som mest ha
missat två injektioner (varav en skulle erhållits ungefär nu), varför han bör ha kvar läkemedel i
kroppen.

Fall l. Tommy. Du är AT-läkare på vårdcentralen i Nybro. Till nästa nybesök kommer
Tommy, en 32-årig högstadielärare i svenska. Han söker för "annorlunda känsel" i benen. Det
känns som en hinna över benen och han har också haft klåda. Tommy är för närvarande
föräldraledig och både hans hustru, som är sjukskriven journalist, och parets 5 månader gamla
son medföljer vid besöket. Tommy har tidigare sökt för förkylningar och bihåleinflammationer
och du Jäser i journalen att han alltid brukar vilja få antibiotika, vilket dina olika föregångare
försökt begränsa. Han behandlades med fluoxetin för några år sedan mot oroskänslor och
smärtor i bröstet. Nu har de aktuella känselförändringarna kommit sedan tre veckor och både
Tommy och hustrun uttrycker stor oro. Sonen sover oroligt och håller ofta de båda föräldrarna
vakna om nätterna. En kusin till hustrun har nyligen fått diagnosen multipel skleros (MS),
varför paret undrar om patientens "annorlunda känsel kan vara MS".

1.1 a. Med den kunskap du har om Tommys tidigare anamnes, kanske du funderar
över om Tommys besvär är "fLmktionella". Vad innebär det? (I p)
Funktionella besvär är somatiska symtom som man inte finner en organisk
bakgrund till, eller som inte stämmer överens med kända somatiska
sjukdomspresentationer. De kan ha en psykologisk.förklaring och även vara del i
en faktisk psykiaMsk sjukdomsbild; såsom somatoformt syndrom,
ångestekvivalent, ev. depression samt stressutlösta besvär. Aven hypokondri är en
möjhghel.

1.1 b. Om du får en sådan misstanke, måste du ändå förhålla dig öppet och tänka
brett. Ange tre sannolika viktiga och/eller vanliga diagnosförslag, (utöver MS som
patienten oroar sig för) som kan övervägas hos Tommy (3 p)
Andra diagnoser att överväga vid Tommys annorlunda känsel är polyneuropati
(där alkohol, diabetes och Bl 2-brist kan vara bakomliggande orsaker) och
rest/ess legs (RLS). Ryggmiirgssjukdomar. t. ex. myelit, bör alltid övervägas vid
besvärji·ån benen, men Tommys ålder talar emot stenoslspondylosorsakad
myelopati.

1.1.c. Du förklarar för Tommy och hans hustru att du behöver information och
göra en del undersökningar för att kunna säga något om orsaken till hans besvär.
Ange tre frågor du vill ha svar på i anamnesen och tre kliniska
undersökningsmoment (obs - klinisk undersökning har inget med labb, röntgen
etc. att göra!) du behöver analysera. (I p x 6)
Du behöver.fråga om allmänna aspekter som besvärens lokalisation, karaktär och
tidsmässiga utveckling. Mer spectflkt bör penetreras gångsvårigheter, ryggvärk.
vartenkastningsbesvär. besvär.från armar.
Du undersöker sensorisk nivå, dermatomutbredning. reflexpåverkan, förekomst av
Babinskis tecken, motorisk.funktion i ben, tonusförändring. förekomst av atrofier.
Du.försöker värdera om symtomen sammanfallit med psykosociala påfrestningar
och bedömer grundstämning och ångestnivå.

32-årige Tommy, som tycks ha en lätt hypokondrisk tendens och som haft ångestbesvär, söker för "annorlunda
känsel" i benen, i sällskap med hustmn, som är orolig för att det kan vara MS.
F unktionella besvär ä r somatiska symtom som man inte fin ner en organisk bakgrund till, eller som inte
stämmer övere ns med kända somatiska sjukdomspresenta tioner. De kan ha en psykologisk förklaring och
även vara de l i en faktisk psykia trisk sjukdomsbild ; såsom somatoform t syndrom, å ngestekvivalent, ev.
depression sa mt stressutlösta besvär. Även hypokondri är en möjlighet.
Andra diagnoser a tt överväga vid Tommys an norlunda känsel ä r polyneuropati (där a lkohol, diabetes och
8 12-brist kan vara bakomliggand e orsaker) och restless legs (RLS). Rygg rnärgssj u kdo mar, t. ex. myelit, bör
a lltid överväga s vid besvä r frå n benen, men Tommys å lder talar emot stenos/spondy losorsakad myelopati.
För att komma vidare behöver du fråga om a llmä nna aspekter som besvärens loka lisation, karaktär och
tidsmässiga utveckling. Mer specifikt bör penetreras gångsvå righeter , ryggvärk, vattenkastningsbesvär,
besvär frå n a r mar.
Du undersöker sensorisk nivå, dcrmatomutbredning, refl expåverkan, fö r ekomst av Babinskis tecken ,
moto risk funktion i ben, tonusfö rä nd ring, förekomst av atrofier. D u fö rsöker värder a om symtomen
sa mmanfallit med psykosocia la på frestninga r och bedömer grundstämning och å ngestn ivå.

I patientcentrerad samtalsmetodik lägger man vikt vid att i möjligaste mån involvera patienten,
dels för att det ökar läkarens differentialdiagnostiska tänkande och dels för att patientens svar
blir mer tillförl itliga. I den här konsultationen när man överväger ftmkt ionella/
alkoholrelaterade symtom blir detta speciellt viktigt.
1.2 a. Ge ett konkret exempel på hur du skulle formulera en fråga i enlighet med
patientcentrerad metodik för att fä mer kunskap om Tommys
föreställningsvärld. ( 1 p)

Som exempel på patientcentrerad metodik har du frågat: "Ar del något mer du
tänkt art dina besvär skulle kunna bero på? ", "Du har säker.funderat på andra
orsaker mer än MS? ", "Din.fi"u har oroat sig.for MS, vad har du själv tänkt? ".
1.2 b. Ge två konkreta exempel på hur du skulle kunna fråga för att involvera
patienten på ett tillförlitligt sätt när du överväger alkohol som orsak till patientens
besvär. (2 p)

Om alkohol har du ställt ex. vis.följandefrågor: ''Ibland kan man vara känslig.för
alkohol och det kan ge sådana besvär som du beskriver, dä1:fbr vill jag veta mer
0111 hur mycket du använder? " och "Kan du tänka dig avstå eller minska och se
0111 besvären försvinner?".

32-årige T ommy, som tycks ha en lätt hypokondrisk tendens och som haft ångestbesvär, söker för "annorlunda
känsel" i benen, i sällskap med hustru n, som är orolig för att det kan vara MS.

Som exempel på patientcentrerad metodik har du frågat: "Är det något mer du tänkt att dina besvär skulle
kunna bero på?", " Du har säker funderat på andra orsaker mer ä n MS?", "Din fru har oroat sig för MS,
vad har du själv tänkt'?".
O m alkohol har du ställt ex. vis följande frågor: "Ibland kan man vara känslig för alkohol och det kan ge
sådana besvä r som du beskriver, därför vill jag veta mer om hur mycket du a nvände r?" ocb "Kan du tänka
dig avstå eller mins ka och se om besvären försv inner?" .

När det gäller sensibilitetsförändringar och bo1tfall är anamnes och klinj sk undersökning
centrala fö r att ge vägledning hur fortsatt utredning/omhändertagande ska inriktas.

Nedan följer beskrivningar av sex kliniska presentationer av känselstörningar.
Ange en, och endast en, fö rväntad skadelokalisation vid nedanstående kliniska
presentationer. 1 tillämpliga fall behövs korrekt sidoangivelse för poäng. (1 p x 6)
1.3 a) Känselpåverkan i handens dig If-IIJ med nedsatt tricepsreflex i samma arm
C7-lesion

1.3 b) Normal känsel för temperatur men oförmåga att identifiera nyckel, mynt
etc. när föremål läggs i hand och patienten bl undar
Parietallob

1.3 c) Påverkad känsel och smärtsamma obehag i hela kroppshalvan ink l. ansikte
Thalamus

1.3 d) Subj ektivt rapporterad bandformad känselnedsättning, cirka 5 cm bred, från
höger axel över thorax framsida till vänster höftben
Ingen organisk skadelokalisation utan.fimkrionell eller psykogen sensorisk
sförn;ng

1.3 e) En I 5 x 25 cm välavgränsad smärtsam piffande känsla på lårets proximala
lateral del utan motorisk påverkan eller ryggvärk

N. cuf. fem. lat.
1.3 f) Känselnedsättning för smärta och temperatur i höger ben nedom naveln
Les;on vänster s ;da nedre rhorak:ab-ygg

32-årige Tommy, som tycks ha en lätt hypokondrisk tendens och som haft ångestbesvär, söker för "annorlunda
känsel" i benen, i sällskap med hustrun, som är oro lig för att det kan vara MS.
Du har funderat över olika somatiska och psykiatriska förklaringar till hans besvär och bestämt dig för
vilka kJiniska undersökninga r du behöver göra och friskat upp dina neurologiska kunskaper.
l .3a C7-lesion
l.3b Parietallob
1.3c Thala mus
l.3d Ingen orga nisk skadelokalisation utan funktionell eller psykogen sensorisk stö rning
l.3e N. cut.. fe m. lat.
l.3f Lesion vänster sida ned re thorakalrygg

Tommys beskriver vid närmare efterfrågan sin "annorlunda känsel" som lokaliserad i bägge
benen utan att någon di stinkt gräns kan sättas på buken. Han har noterat sedan tre veckor att det
konstant känns "som en hinna" över benen när han duschar. Benen känns också "tunga" när
han går längre promenader med barnvagnen. Under samma period har han också haft attacker
med intensiv klåda på ena underbenet - attackerna som är sekundkorta är så intensiva att han
fläckvis skrapat/kliat sönder sig.] status noterar du ostadi ghet vid hopp på höger ben och
generellt lättutlösta refl exer med fotklonus höger sida.
1.4 a Du fömer nu Tommys sjukhistoria alarmerande och funderar över
ryggmärgstumör eJJer Gu illain-Barres syndrom. Ange två uppgifter i ovanstående
beskrivning som gör att Guillain-Barres syndrom inte är rätt diagnos. (Anges fler
än två förslag medför varje felaktigt förslag ett poängs avdrag) (2 p)

Lättutlösta reflexer ochfotklonus

1.4 b Hustrun undrar om ALS kan bö1j a så här. Ange vad i anamnesen som
kraftigt talar emot denna diagnos (1p).

ALS är en motorneuronsjukdom som inte förväntas ha "annorlunda känsel., och
klåda som.fi'ämsla kliniska symtom

1.4 c Patientens klådattacker är det 11an besväras mest av. Vilken behandling bör
ges baserat på tillgänglig information? ( lp)

Spinala paroxysmala .symtom som.fi'amgångsrikl behandlas med lågdos
karbamazepin

32-årige Tommy, som tycks ha en lätt hypokondrisk tendens och som haft ångestbesvär, söker för "annorlunda
känsel" . Hustrun är orolig att han har MS. Han upplever som en hinna över benen när han duschar, utan tyd lig
gräns mot buken, tyngdkänsla i benen när han drar barnvagn och korta episoder av intensiv klåda. Han uppvisar
ostadighet vid hopp på höger ben, lättutlösta reflexer med fotklonus höger.

Mot G uilla in-Barres syndrom i ovanstående beskrivning talar lät.tutlösta reflexer och fotklonus.
ALS ä r en motorneuronsjukdom som inte fö r väntas ha "a nnorlunda känsel" och klåda som främ sta
kliniska symtom. Klå dattackerna bes krivs som spinala paroxysmala symto m som fram gångsrikt behandlas
med lågdos karbamazepin.

När du fortsätter din undersökning ser du att patientens ögon inte rör sig koordinerat utan vid
försök att se åt höger följer inte vänster öga med över medellinjen, och vid försök att se åt
vänster sida stannar höger öga rakt fram.
1.5 a) Vad kallas denna ögonmotorik.störning? (1 p)
lnternukleär ofialmoplegi

1.5 b) Var förväntas skadan vara belägen? (1 p)
Hjärnstamsskada

1.5 c) Du fortsätter din undersökning av ögonstatus. Hur kan fynd vid test av
konvergensförmågan förväntas vara vid aktuella ögonmotorikstörningen? (1 p)
Konvergens.förmågan är normal

32-årige Tommy, som tycks ha en lätt hypokondrisk tendens och som haft ångestbesvär, söker för "annorlunda
känsel". Hustrun är orolig att han har MS. Han upplever som en hinna över benen när han duschar, utan tydlig
gräns mot buken, tyngdkänsla i benen när han drar barnvagn och korta episoder av intensiv klåda. Han uppvisar
ostadighet vid hopp på höger ben, lättutlösta reflexer med fotklonus höger.
Din undersökning har nu v isat internuklcär ofta lmoplcgi som tecken på hjärnsta msskada och spinala
statusfynd. Konvergensförmågan är normal.

Din misstanke att det rör sig MS är nu stark, med "spridning i rum" (spinal Jesion och
hjärnstamslesion).

1.6 a Vil ken vårdnivå är lämplig för fortsatt utredning/omhändertagande av
patienten? (1 p)
Neurologklinik

1.6 b Vilka parakliniska underökningar (dvs. labb, röntgen etc.) är indicerade för
att styrka den kliniska diagnosmisstanken? (2 p)
MR-undersökning av hjärna och 1yggmärg och likvorundersökning

32-årige Tommy, som tycks ha en lätt hypokondrisk tendens och som haft ångestbesvär, söker för "annorlunda
känsel" . Hustrun är orolig att han har MS. Han upplever som en h inna över benen när han duschar, utan tydlig
gräns mot buken, tyngd känsla i benen när han drar barnvagn och ko1ta episoder av intensiv k låda. Han uppvisar
ostadighet vid hopp på höger ben, lättutlösta reflexer med fotklonus höger. D in undersökning har nu v isat
internukleär oftalmop legi och spinala statusfynd. Du bedömde att misstanken om MS är stor, med spridning i rum
(spinal lesion och hjärnstamslesion).

Du remitterade patienten till sjukhusets neurologkJinik. Där kompletterade man utredningen med M Rundersökning av hjä rna och r yggmärg, som visade multipla lesioner varav någ ra kontrastladdande, och
likvorundersölrning som visade oligoklonala band. Diagnosen MS ställdes och patienten erhöll
immunomodulerande behandling i form a v interferoninj ektioner. De därpå följand e åren ha r Tommy må tt
bra och har inte heller haft några besvär av depression eller å ngest.

Några år senare söker paret igen på vårdcentralen, när de noterat att deras pojke Leo, som nu är
2,5 år gammal, bö1jat skela. Det bö1jade för ett par månader sedan, då han endast skelade någon
gång då och då. Numera skelar han mer tid än han inte skelar. Det är nästan alltid höger öga
som åker in mot näsan och liksom fastnar där. De tycker inte att han verkar se dåligt och han är
inte irriterad eller röd i ögonen. Leos mamma, men även Tommy, är jätteorolig och man har
tänkt åka in till akuten flera gånger men det har varit så fullt upp att det inte funnits tid till detta.
Leos föräldrar undrar nu om också Leo kan ha fått MS.

1.7 a Ange den mest troliga orsaken till Leos skelning (ange endast en orsak). (1
p)

Ackommodativ esotropi som mest troligt beror p å hyperopi

1. 7 b Till vilken läkare bör Leo skickas? (1 p).
Barnögon!äkare

1.7 c Hur bråttom är det? Samma dag eller inom ett par veckor? (1 p).
Inom ett par veckor
l. 7 d Hur besvarar du föräldrarnas oro för att Leo kan ha fått MS? ( 1 p)

Det är inte alls sannolikt att Leo, med beskriven ögonmotorikrubbning, har MS.
lugnande besked beträffande denna oro bör lämnas

Du bedömde att Leos skelning, som kallas ackom modativ esotropi, mest troligt beror pä hyperopi. Han
bör skickas till en barnögonläka re inom ett par veckor. Det är inte alls sannolikt att Leo, med beskriven
ögonmotorikrubbning, ha r MS. Lugnande besked beträffande denna oro bör lä mnas.

Fall 2. Eva. Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för
tilltagande trötthet sista halvåret, hon har ofta lust att sova även på dagtid. Tycker att hon inte
längre orkar planera för något i sitt liv. Hon upplever att hon har svå1i att koncentrera sig och
att minnet inte fungerar som det ska. Tror själv att det kanske beror på att hon är stressad;
arbetet som sekreterare i en verksamhet som håller på att omorgan iseras om är så krävande.
Hon känner oro för att inte orka med och hon frågar om inte det vore bäst att få bli sj ukskriven.

2.1 Ange tre viktiga och vanliga förslag till differentia ldiagnoser (2 p)
(Depression, utmatrn;ngssyndrom, sömnapne. hypothyreos. diabetes. anem;. tidig
demens)

1

Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för tilltagande trötthet sista
halvåret, hon har ofta lust att sova även på dagtid. Tycker all hon inte längre orkar planera för något i sitt liv. Hon
upplever att hon har svårt att koncentrera sig och att minnet inte fungera r som det ska. Tror själv att det kanske
beror på att hon är stressad; arbetet som sekreterare i en verksamhet som håller på att omorganiseras om är så
krävande. Hon känner oro för att inte orka med och hon frågar om inte det vore bäst att få bli sjukskriven.
Du fu nder a r över följa nde viktiga och vanliga d iagnoser som förklaring t ill hennes trötthet: depression,
utmattningssyndrom, sömnapnc, hypothyreos, d iabetes, anemi, t idig demens.

En av de förklaringar till patientens trötthet som kan vara viktig att utesluta är sömnapne.

2.2 a Vad frågar du patienten om för att styrka din misstanke om
sömnapnesyndrom? (2 p)

(Förekoms/ av snarkningar, andningsuppehåll)

2.2 b Hur ställer man diagnosen sömnapne? (3 p)

(Undersöker mun och svalg: nedhängande gombage, uvula: tonsillstorlek:
tungbasposition. ESS-score, sömnregistrering)

2

Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för tilltagande trötthet sista
halvåret, hon har ofta Just an sova även på dagtid. Tycker att hon inte längre orkar planera för något i sitt liv. Hon
upplever att hon har svått att koncentrera sig och att minnet inte fungerar som det ska. Tror själv att det kanske
beror på att hon är stressad; arbetet som sekreterare i en verksamhet som håller på att omorgan iseras om är så
krävande. Hon känner oro fö r att inte orka med och hon frågar om inte det vore bäst att få bli sj ukskriven.

Du frågar om fö rekomst av snarkninga r och a ndningsuppehå ll utifrå n frågeställningen sömnapne. För att
stä lla diagnos görs inspektion av mun och svalg, ESS-score och sömnregistrering.

Det finns inget i Evas anamnes som talar för att sömnapne är huvudförklaringen ti ll tröttheten.
Du ordinerade prover och satte upp ett återbesök om 1 vecka, med lite längre tid till förfogande
vid detta besök. De blodprover (bl.a. fasteblodsocker, Hb, thyreoideaprover, Bl 2, folsyra) du
ordinerat vid första besöket för att utesluta bl.a. diabetes, anemi och hypothyreos, visar inget
avvikande. Din tidiga misstanke om att Eva skulle kunna ha en depression stärks däremot när
du träffar henne igen.
2.3 a Vad finns det för symtom i den initiala fallbeskrivningen som skulle kunna
tala för en depression? (4 x 0,5 p)

(Brist på ork och energi, koncentrations- och minnessvårigheter, oro,
sömnstörning)

2.3 b När du nu fo1isätter din utredning, och vill involvera patienten, vad frågar du
vidare om för att bekräfta din diagnostiska hypotes (misstanke) (4 p)

(Ytterligare depressionssymtom, tidigare depressivitet, hereditet, hur länge
minnesproblemen varat, patientens egnaföreställningm) Enstaka symtom ger
halva poäng.

2.3 c Fi1ms det något j patientens symtom bi ld som inte riktigt är typiskt för en
vanlig depression? (I p)

(Det verkar som att patienten har ett ökat sömnbehm~
2.3 d När du väl är klar över att en patient är dep1imerad, vad bör du då alltid fråga
om? (3 p)

(Suicidtankar, tidigare uppvarvning - polaritet, tecken på melankoli,
alkoholvanm)

3

Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för tilltagande trötthet sista
halvåret, hon har ofla lust alt sova även på dagtid. Tycker att hon inte längre orkar planera för något i sitt liv. Hon
upplever att hon har svårt att koncentrera sig och att minnet inte fungerar som det ska. Tror sjä lv att det kanske
beror på att hon är stressad; arbetet som sekreterare i en verksamhet som håller på att omorganiseras om är så
krävande. Hon känner oro för att inte orka med och hon frågar om inte det vore bäst att få bli sjukskriven.
De blodprover du ordinerat vid första besöket visade inget avvikande. Din tidjga misstanke om att patienten skulle
kunna ha en depression stärktes däremot vid återbesöket.
Brist på ork och energi, koncentrations- och minnessvå r igheter, o ro, sömnstörn ing ka n tala för depression.
Atypiskt ä r det ökade sö mn behovet. Du frågar efter ytterligare depr essionssymtom, tidiga re depressivitet,
her editet, patientens egna förestä llningar. Hos patienter med depression s ka a llt id suicidtankar, a namnes
på polaritet, tecken på mela nkoli, och a lkoholvanor efterfrågas.

Det visar sig att Eva känner sig nedstämd och är håglös. Eva har tidigare varit nedstämd, för
många år efter en ski lsmässa. Hon sökte dock inte hjälp för detta. Det v isar sig också att Evas
mamma haft några depressiva episoder. Eva förnekar su icidtankar och har aldrig känt sig
uppvarvad eller gjo11 saker som hon nonnalt inte skulle göra. Hon använder alkohol sparsamt.
Du bedömer Eva som mcdclsvårt dep1imerad, och att det sannolikt handlar om en atypisk
depression.

2.4 a Beskriv kort hur du tänker kring pati entens behov av sjukskrivning? (4 p)

(Diskutera för och nackdelar med .~juksk,.;vning. Planera vad patienten ska göra
under sjukskrivningen. och ange en tidsbegränsning vid ev. sjukskrivning)

2.4 b Hur handlägger du denna patient (vad är viktigt i konsultationen och v ilken
vårdnivå är lämplig)? (2 p)

(Involvera patienten! Du hedömer all behandlingen kan ske ; öppen vard)

2.4 c Vad får bon för specifik behand ling och råd? (2 p)

(Föreslå eff SSR! alt. kognitiv beteendeterapi vid tillgang. Plcmför aktivitet och
motion. Fundera ö\•er rad som kan göras i arbetssituationen)

Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig h."Vinna söker på sin vårdcentral för tilltagande trötthet sista
halvåret, hon har ofta lust att sova även på dagtid. Tycker att hon inte längre orkar planera för något i sitt liv. Hon
upplever att hon har svårt att koncentrera sig och att minnet inte fungerar som det ska. Tror själv att det kanske
beror på att hon är stressad; arbetet som sekreterare i en verksamhet som håller på att omorganiseras om är så
krävande. Hon känne r oro för att inte orka med och hon frågar om inte det vore bäst att få bli sjukskri ven.
Eva känner sig nedstämd och är håglös. Hon har sannolikt vari t dep rimerad t idigare och har hereditet för
depression . Eva förnekar suicidtankar och har aldrig uppvisat tecken på bipolaritet. Hon använder alkohol
sparsamt. Du bedömer pat ienten som medelsvårt deprime rad med atypiska drag.
Du och Eva kommer över ens om att sätta in ett SSRl-preparat och att du hå ller i hennes behand ling, om
tillgång finns är också kognitiv beteendeterapi en möjlig behandlingsfonn i detta läge. Ni planerar för hur
bon kan aktivera sig, inkl fysisk aktivitet. Efter ett r esonemang om för- och nackdelar med sjukskrivning
komme r ni fra m till 4 veckors heltidssjukskrivning under vilken hon kan på börja behandlingen med ssru i
kombination med d agliga promena der. Diskussion om vad som kan göras åt hennes arbetssituation.

2.5 a Vad bör du informera patienten om när du inleder behandling med ett
antidepressivt läkemedel? (2 p) Och, hur går du tillväga, hur tänker du? (2 p)

(Tid innan effekt, att dosen kan behövajusteras, total behandlings/id, vanliga
biverkningar. Det viktigt att ta reda på vad patienten har.for egnaföreställningar
om SSRI, bl.a. om riskför beroende, för af/ bättre motivera henne till att ta
medicinen. Man skall också tänka på att den deprimerade patienten kan ha
kognitiva svårigheter att ta in och minnas al/iför mycket information)
2.5 b Eva undrar om hon kan fortsätta att ta sig ett glas vin någon gång ibland nu
när hon bö1jar med det antidepressiva läkemed let (SSRI). Vad svarar du? (2 p)

(Patienten bör vara försiktig och se hur hon reagerar när hon dricker alkohol.
Vissa människor tål alkohol sämre när man använder ett serotoninstimulerande
antidepressivum)
2.5 c Efter insättandet av läkemedlet, när bör du ha kontakt med patienten igen
och hur motiverar du denna kontakt? (2 p)

(1-2 v, telefon går ojia bra. Bör göras.för att efterhöra biverkningar, motivera till
fortsatt medicinering och också ejierhöra att patienten inte blivit allvarligt
försämrad)

Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för ti lltagande trötthet sista
halvåret, hon har ofta lust att sova även på dagtid. Eva känner sig nedstämd och är håglös. Tycker att hon inte
längre orkar planera för något i sitt liv. Hon upplever att hon har svå1t att koncentrera sig och att minnet inte
fungerar som det ska. Tror själv att det kanske beror på att hon är stressad; arbetet som sekreterare i en verksamhet
som håller på att omorganiseras om är så krävande. Flon har sannolikt varit deprimerad tidigare och har hereditet
för depression. Eva förnekar suicidtankar och har aldrig uppvisat tecken på bipolaritet. Hon använder alkohol
sparsamt. Du har bedömt Eva som medelsvåJt deprimerad med atypiska drng.

Eva informeras om att effekten kan drö.ia n era veckor , att dosen kan behöva justeras. ln fo rmeras också om
tota l beha ndlingstid och va nliga biverkningar. Det viktigt att ta r eda på vad patienten har för egna
för estä llningar om SSRI, bl.a. om risk för beroende, för a tt bättre motiver a henne till att ta medicinen. Man
skall också tänka på att den d eprim erade patienten kan ha kognitiva svårigheter att ta in och minnas alltför
mycket in formation. Hon bör var a försiktig och se hur hon reager a r när hon dricker a lkohol. Vissa
människor tål a lkohol sä mre när man använder et.t serotoninstimulerande antidepressivum. Ny ko ntakt bör
bokas om 1-2 v, telefon går ofta bra. Bör göras för att efterhör a biverkn ingar , motivera till fortsatt
medicinering och också efterhöra att patienten inte blivit a llvarligt försämrad. O m suicidalitet eller hög
å ngest kan tätare kontakt var a nödvänd ig. Om nödvä ndigt, involvera ev. a nhöriga!

Eva beskrev när hon sökte att hennes arbete var påfrestande och stressigt. Man skul le kunna
tänka sig att det handlade om ett utmattningssyndrom.
2.6 a Vad karaktäriserar begreppet/diagnosen utmattningssyndrom? (3 p) Hur
förhåller sig utmattningssyndromet till depression? (1 p)
(Syndrometföregås ofta av långvarig stress, som dock inte alltid behöver vara
arbetsrelaterad. Kan ibland bero på annan överbelastning i livet. Syndromet kan
också bero på smygande debut av allvarlig somatisk ~jukdom, ex. vis neurologisk,
som gör att man överanstränger sig för att kompensera en tilltagande oförmåga.
Oklarpatofosiologi, ev. minskad stresshormonjhsättning. Stark trötthet och
sömnstörning liksom vegetativa symtom är centrala. Oftast långvarig
rehabilitering.
Det är inte samma sak, men patienten kan också ha en depression och då är den
diagnosen överordnad)

2.6 b Depressiva tillstånd/syndrom kan ha samband med somatiska tillstånd på
litet oll ka sätt. Beskriv i punktform minst tre olika kopplingar. (3 p) Ge något
konkret exempel där ett samband föreligger. (1 p)
•

•
•

Många kroniska .sjukdomar, I.ex. neurologiska, kan ge upphov till
behand!ingsla·ävande depressioner, men även akuta såsom stroke och
hjärtinfarkt
I den andra riktningen kan en depression som det stresstillstånd det kan
utgöra, bädda.för in~juknande och död i I.ex. hjärt-kärlsjukdom
Vissa läkemedel.för somatiska .sjukdomar kan vara depressionsutlösande
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Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för tilltagande trötthet sista
halvåret, hon har ofta lust att sova även på dagtid. Tycker att hon inte längre orkar planera för uågot i sitt liv och
hon upplever att hon har svårt att koncentrera sig och att minnet inte fungerar som det ska. Hon tror själv att det
kanske beror på att hon är stressad, arbetet som sekreterare i en verksamhet som hå ller på att organiseras om är så
krävande. Efter viss utredning för sin tröl1het finner man inget som talar för en somatisk sj ukdom, utan Eva
bedöms ha en depression med atypiska drag. Sjukskrivs och behand las för depressionen.

Utmattningssyndromet fö r egås ofta av långva rig str ess, som dock inte behöver vara arbetsrelater ad utan
ibla nd kan bero på a nnan överbelastning i livet. Det ka n också bero på smygande deb ut av a llvarlig
somatisk sj ukdom, tex. neurologisk, som gör att ma n överanstränger sig för a tt kompensera en t illtagande
oförmåga. Patofysiologin år oklar, ev. minskad stresshor monfrisättning. Sta r k trötthet och sömnstö rning
liksom vegetativa symtom är cent ra la. Oftast lå ngvarig rehabilitering. Är inte detsamma som depression,
men patienten kan ha en sådan också och då är den diagnosen överordnad.
Vanliga samband mellan depr ession och somatisk sj ukdom:
•
Många kr oniska sjukdomar, t.ex. neurologiska, kan ge upphov till behandlingskrävande
depressioner, men även akuta såsom str oke och hjär tinfarkt
•
I den andra riktningen kan en depression som det stresstillstånd det kan utgöra, bädda för
insj uknande och död i t.ex. hjärt-kärlsj ukdom
• Vissa läkemedel för somatiska sj ukdomar kan var a depr essionsutlösande

Det visar sig också att Eva, som är enda barnet, har haft mycket bekymmer på senare tid med
sina åldriga och somatiskt sjuka föräldrar. Pappan hart.ex. haft stroke. När Eva kommer på
återbesök efter 4 veckors behandling med SSRI-preparatet har hon inte blivit så mycket bättre.
Du höjer då dosen på läkemedlet och sjukskrivningen förlängs. Eva böijar sakta förbättras, men
det är först efter att hennes föräldrar kommit in på ett boende som en påtaglig förbättring
noteras. Eva återgår i arbete på halvtid och att man ordnat med avlastning vad gäller vissa
arbetsuppgifter. Eva får stå kvar på sin medicinering under nästan ett år efter att hon blivit
symtomfri.
Vid det återbesök när ni beslutar om att trappa ut SSRI-preparatet, tar Eva upp ett nytt problem.
Hon tycker att hon har bö1jat se sämre. Hon har svårt att se texten i tidningen och att betala
räkningarna på Internet. Du noterar att Eva har glasögon och frågar hur gamla dessa är, hon
anger då att de är ca 7 år gamla då hon inte har haft råd att köpa nya på sistone. Du undersöker
synen och får fram att Eva ser ca 0,65 med bägge ögon.

2.7 Vart bör du skicka patienten i första hand med avseende på hennes
ögonproblem? (1 p)
(Till optikern)

.Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för til ltagande trötthet sista
halvåret, hon har ofta lust att sova även på dagtid . Tycker all hon inte längre orkar planera ftl r något i sitt liv och
hon upplever att hon har svårt att koncentrera sig och att minnet inte fungerar som det ska. Hon tror själv att det
kanske beror på att hon är stressad, arbetet som sekreterare i en verksamhet som hå ller på att organiseras om är så
krävande. Efter viss utredning för sin trötthet finner man inget som talar för en somatisk sjukdom, utan Eva
bedöms ha en depression med atypiska drag. Eva behandlades framgångsrikt för sin depression, men nämnde vid
ett återbesök hos sin husläkare att hon börjat se dåligt.
Du skickade Eva till optikern som fann att visus var Sii : 0,5 cg 0,65 add -1 sf, SV: 0,4 cg kn 0,65 add -2 sf.

Och, det visade s ig au opti kern i sin tur remitterade patienten till ögonläkare för bedömning.

2.8 a Ange de två troligaste diagnoserna. (2 p)

(Katarakt, makuladegeneration)
2.8 b Hur kan du själv, eller optikern, med hjälp av provglaslåda differe nti era
mellan dessa, när du testar? ( I p)

(Du kan ofta differentiera mellan dessa med hjälp av stenopeiskt hål)
2.8 c Vid testet, vad händer med synen v id de o li ka sjukdomarna? (2 p)

(Vid katarakt stiger visus. vid makuladegeneration är det <dorändrat eller sjunke1)

Eva som är en ensamstående 55-årig överviktig kvinna söker på sin vårdcentral för tilltagande trötthet och
bedömdes ha en depression med atypiska drag. Eva behandlades framgå ngsri kt fö r s in depression, men näntnde
vid ett återbesök hos sin husläkare att hon bö1jat se dåligt. Du skickade Eva til l en optiker. Denne skickade Eva
efter en synundersökning till ögonläkare för bedömning.

Du misstänker i första hand katarakt eller makuladegeneration. Du ka n ofta differ entiera mellan dessa med
hjälp av stenopeiskt hå l. Vid katara kt stiger visus ofta, medan det vid makuladegneration förblir
oförä ndrat eller till och med sjunker. l Evas fall steg visus med stenopeiskt hå l och ögonläkaren säg
katarakt i status och en fin makula.

2.9 a Hur kommer det sig att Eva blivit mer myop? (1 p)

(Vid katarakt blir linsen större och tjockare, patienten b/;r mer myop)

2.9 b Hur behandlas katarakt? (1 p)

(Endast kataraktoperation, ingen annan behandling möjlig)

När patienten få r mer och mer katarakt blir linsen större och tjockare, patienten blir mer myop.
Katarakt kan endast behandlas med en gråstarrsoper ation.
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Kod: .. .... ..
Fall 3. Deborah. Deborah, 43 , konuner in med ambulans till ÖNH-akuten lördag morgon
klockan 04:00, där du är vikarierande underläkare. Hon har hittats av en granne, blodig och
medvetslös i en po11 på Söder. Ambulanspersonalen uppger att grannen säger att hon bor i huset
tillsammans med en man som nyligen flyttat in och att ..det ofta varit stökigt i den lägenheten" .
När ambulanspersonalen kom till platsen hade Deborah vaknat. Hon luktade sprit och var
kraftigt svullen i vänster ansiktshalva och kring vänster öga.

3.1 a. Vad ingår i det omedelbara omhände11agandet i akutrummet? (J p)

Du undersöker en/;g/ ABCD (airways brealhing circulation disability)

3. 1 b. Ange två sannolika typer av skador med ledning av fal lbeskrivningen ovan.
(2 p)

Sannolika skador är ansiktsfraktur och intrakraniell blödning

3.1 c. Ange två undersökningsfynd/skador för var och av de s kador du tänkt på i
fråga 3.1 b. (4 p)

Vid ansikt.~fi'aktur: asy mmetri i ansiktet, nedsatt sensibilitet n. infraorbitcrlis
utbredning.rnmråde, nedsatt gap.förmåga, bettet stämmer inte, diplopi,
enophtalmus.
Vid intrakraniell blödning: fokalneurologiska symtom och fynd samt allmänna
,\ ymtom pa ökat intrakraniellt flyck som huvudvärk. medvetandesänkning,
illamående och kräkning

Kod:....... .
Deborah, 43, kommer in med ambulans ti ll ÖNH akuten lördag morgon klockan 04:00. Hon har hittats av en
granne blodig och medvetslös i sin port på Söder. Ambulanspersonalen uppger att grannen säger att hon bor i huset
ti llsammans med en man som nyligen flyttat in och att "det ofta varit stökigt i den lägenheten". Hon är nu vaken,
luktar sprit och är kraftigt svullen i vänster ansiktsha lva och kring vänster öga.
Du undersöker enligt ABCD (airways breathing circulation disability). Sannolika skado r är a nsiktsfrak tur
och intrakra niell blöd ning. Sa nnolika statusfynd vid a nsiktsfra ktur: asym metri i ansiktet, nedsatt
sensibilitet n. infrao rbitalis utbredningsområ de, nedsatt gapförmåga, bettet stämme r inte, diplopi,
enophtalmus. Vid intrakraniell blöd ning: foka lneurologiska symtom och fy nd sa mt allm ä nna symto m på
ökat intra kra niellt tryck som huvudvär k, medvetandesänk ning, illa mående och krä kning.

Du gör ett noggrant ÖNI-:l status, ögonstatus inklusive visus samt ett neurologstatus. Vid
undersökningen finner du att Deborah har svårt att gapa, hon har känselnedsättning i vänster
kind men också i tänderna i ök vänster sida och hon har en asymmetri i ansiktet med intryckt
okben. Ögat är svullet men du kan öppna det och finner att Deborah har normalt visus och
normala ögonrörelser. Du finner ingen fokalneurologi i nemologstatus. Pulsen är 110. Deborah
hade svårt att medverka till alkometertest p.g.a. smärtor i ansiktsskelettet.
Du misstänker att hon drabbats av en ansiktsfraktur och skickar henne på en CT ansiktsskelett
men också på en CT hjärna p.g.a. att hon varit medvetslös.
3 .2 a. Ange tre olika typer av ansiktsfrakturer du kan förvänta dig att man finner
vid CT-undersökningen. (3 p)
Följande typer av ansikts(fi,.akturer skulle kunna.förväntas:
Frontalsinusfraktur
Orbitc(fraktur
Zygomaticusfi"aktur
.N!andibelji-aktur - collum
Mandibe{fi'aktur - c01pus
LeFort 1-3

3.2 b. Eftersom du skickar patienten på CT hjärna misstänker du någon form av
intrakran iell blödning. Nämn tre olika former av traumatiskt utlösta intrakraniella
blödningar samt ange kortfattat kliniska karaktäristika för resp. blödning. (6 p)

3.2 c . Deborah luktar sprit, men du bedömer henne inte abstinent. Du vet inte i
nuläget hur mycket eller hur länge hon druckit. Finns det någon medicinsk
behandling som du anser viktig ge innan hon skickas på CT? Motivera kort. (2 p)
Du ordinerar omgående tiamin Bl (2 ml betabion i.m. alt. 3 ml neurubfon i.m.).
Tiaminei til(förs oavsett 0111 man vet hur mycket och hur länge patienten har
druckit alkohol. Om patienten til(förs kolhydrater, ex.vis glukosdropp. innan hon
far tiaminfinns risk.för svåra ~järnskador
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Kod: .... ... .
Deborah, 43, kommer in med ambu lans till ÖNH akuten lördag morgon klockan 04:00. Hon har hittats av en
granne blodig och medvetslös i sin port på Söder. Ambu lanspersonalen uppger att grannen säger att hon bor i huset
tillsammans med en man som nyligen t1yttat in och att "det ofta varit stökigt i den lägenheten" . Hon är nu vaken,
luktar sprit och är kraftigt svullen i vänster ansiktshalva och kring vänster öga.
Vid undersökn ingen finner Du att Deborah har svårt att gapa, hon har känsel nedsättning i vänster kind men också i
tänderna i ök på vänster sida, och hon har en asymmetri i ansiktet med intryckt okben. Ögat är svullet men du kan
öppna det och finner att Deborah har normalt visus och normala ögonrörelser. Du finner ingen fokalneurologi i
neurologstatus. Du skickar hen.ne på en CT ansiktsskelett men också på en CT hjärna p.g.a. att hon varit
medvetslös.

Följ ande t yper av a nsiktstfrakturer skulle kunna förvä ntas:
Fronta lsinusfra ktu r
Orbitafraktur
Zygomaticusfraktu r
Mandibelfraktur - collum
Mandibelfraktur - corpus
LeFort 1-3
Deborah luktar sprit så du ordinera r omgående tiamin Bl (2 ml beta bion i.m. alt. 3 ml neurobion i.m.).
Tiaminet tillförs oavsett om man vet hur mycket och hur länge patienten har druckit a lkohol. Om patienten
tillförs kolhydrater, ex.vis glukosd ropp, inna n hon få r tiamin fin ns risk för svåra hjä rnskador.

CT hjärna visar kontusionsblödning frontalt men ingen påverkan på ventrikelsystemet.
Konservativ behandling föreslås. CT ansiktsskelett visar en zygomaticusfraktur med en kraftig
felställning och ett intermediärfragment.

3.3 Hur bråttom är det att operera Deborah? Motivera varför. (2 p)
Man har upp till J 4 dagar på sig och det är bra att vänta till dess att svullnaden
gått tillbaka
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Kod: . ...... .
Deborah, 43 , kommer in med ambulans till ÖNH akuten lördag morgon klockan 04:00. Hon har hittats av en
granne blodig och medvetslös i sin port på Söder. Ambulanspersonalen uppger att grannen säger att hon bor i huset
tillsammans med en man som nyligen flyttat in och att "det ofta varit stökigt i den lägenheten" . Hon är nu vaken,
luktar sprit och är kraftigt svullen i vänster ansiktshalva och kring vänster öga.
Vid undersökningen finner du att Deborah har svårt att gapa, hon har känselnedsättning i vänster kind men också i
tänderna i ök vänster sida, och hon har en asymmetri i ansiktet med intryckt okben. Ögat är svullet men du kan
öppna det och finner att Deborah har normalt visus och normala ögonrörelser. Du finner ingen fokalneurologi i
neurologstatus. Du skickar henne på en CT ansiktsskelett men också på en CT hjärna p.g.a. att hon varit
medvetslös. CT-svaret visar kontus.ionsblödning men ingen påverkan på ventrikelsystemet. CT ansiktsskelett visar
en zygomaticusfraktur med en kraftig felställning och ett intermed iärfragment.
Man ha r up p till 14 dagar på sig och det ä r bra a tt vä nta t ill dess a tt svullnaden gått tillba ka.

Deborah läggs in på avdelningen. Den kliniska bilden och bakgrundsinformationen gör att
frågan om missbruk och beroende aktualiseras.
3.4 a. Vad behöver man fråga Deborah om och vilka statusfynd bör man leta efter
för att utreda hennes risk att utveckla en komplicerad abstinens? Motivera. (4 p)

Du harfr!rgal henne hur mycket hon druckit den senaste tiden. Om hon använder
hensodiazepiner? Om ja, när hon tog senas/ och hur mycket? Vidare har du.fi·ågal
om tidigare delirium tremens/EP-kramper och 0111 aktuella somatiska sjukdomar,
ex. vis diabetes. infektioner. Du har tagit puls och BT och konlro1leralförekomsf
av vegetativa SJJmtom (rödbrus ighet. kallsvettighel, illamående, motorisk oro.
trem01). Kontusionsblödningen ökar risken.för att patienten skall utveckla ett DT
3.4 b. Hur tolkar du följande två olika resultat av ABCD-undersökning och
traumaprovets serumetanolvärde med avseende på toleransutveckling? Vad säger
det om en alkoholpåverkad patients förhållande till alkoholen?
• l promille i kombination med somnolent men väckbar patient (1 p)

E!! serumelanolvärde på I promille i kombhwtion rned en somnolenf men väckbar
patient talar.för ert/ det inte.föreligger någon toleransutveckling. inte heller nagot
beroende, men möjhgen el/ missbruk.
•

1,5 promille eller mer, i kombination med vaket, helt adekvat tillstånd,
möjligen även abstinent (1 p)

Ett serumetanolvärde per 1.5 promille eller mer. i kombination med vaket. helt
adekvat tillstånd tyder per en avancemd toleransutveckling: ett beroende
före/ igger.
3.4 c. Vilka sociala faktorer bör du infonnera dig om i detta akuta skede (bortsett
från att patienten har "mat för dagen och tak över huvudet")? Vad är särskilt
viktigt att göra i detta fall? (2 p)

Du har försökt utröna om patienten varit utsatt for misshandel och om det finns
minderåriga barn med i bilden. Du gör noggranna anteckningar.för ev. framtida
räl/slig prövning!

Kod: .... .. ..
Deborah, 43, kommer in med ambulans till ÖNH akuten lördag morgon klockan 04:00. I-lon har hittats av en
granne blodig och medvetslös i sin port på Söder. Ambulanspersonalen uppger att grannen säger att hon bor i huset
tillsammans med en man som nyligen flyttat in och att "det ofta varit stökigt i den lägenheten''. Nu vaken, luktar
hon sprit och är kraftigt svullen i vänster ansi ktshalva och kring vänster öga.
Vid undersökningen finner du att Deborah har svält att gapa, hon har känselnedsättning i vänster kind men också
tänderna i ök vänster sida och hon har en asymmetri i ansiktet med intryckt okben. Ögat är svullet men du kan
öppna det och finner att Deborah har normalt visus och normala ögonrörelser. Du finner ingen fokall1eurologi i
neurologstatus. Du skickar henne på en CT ansiktsskelett men också en CT hj ärna p.g.a. att hon varit medvetslös.
CT svaret kommer tillbaka och visar på kontusionsblödning men ingen påverkan på ventrike lsystemet. CT
ansiktsskelett visar en zygomaticusfraktur med en kraftig felställning och ett intermed iärfragment. Deborah läggs
in på avdelningen som commotioobs.
Du har frågat henne hur mycket hon drucldt den senaste tiden. Om hon använder bensodiazepiner'? Om ja,
när hon tog senast och hur mycket? Vidare ha r du fråga t om tidiga re delirium tremens/EP-kramper och
om a ktuella somatiska sjukdomar, ex.vis diabetes, infektioner. Du ha r tagit puls och BT och kontroller at
förekomst av vegeta tiva symtom (rödbrusig het, kallsvettigbet, illa mående, motorisk oro, tremor).
Kontusionsblödningen ökar ris ken för att patienten skall utveckla ett OT.
Ett serumetanolvärde på I promille i kombination med en somnolent men väckbar patient ta lar för att det
inte föreligger någon toleransutveckling, inte heller något beroende, men möj ligen ett missbruk. Ett
serumetanolvärde på 1,5 promille eller mer, i kombination med vaket, helt adekvat tillstå nd tyder på en
avancerad toleransutveckling; ett beroende föreligger.
Du har försökt utröna o m patienten va rit utsa tt för misshandel och om det finn s minderå riga barn med i
bilden. Du gö r noggranna anteckningar för ev. framtida rättslig pröv ning!

Deborah li gger nu på avdel ning. Det visade sig att Deborah inte använder bens eller andra
droger. Hon har en puls på 110 och mår illa. Hon har fått diazepam för att motverka eventuelI
abstinensutveckling. Deborah har somnat. Sköterskan ringer dig lite senare och säger att
Deborah klagar över ett kraftig lock för vänster öra och det rinner tunn vattning snuva från
vänster näsborre.
3.5. Vad misstänker du och vilken åtgärd leder detta till? (2 p)
Skallba.~fraktur

med haematotympanon och liquorre. I f örsta hand ser du till att.få
CT-b;fderna eftergranskade. Skallba.~ji-akturen leder inte till någon omedelbar
åtgärd och såväl blödningen i mellanörat som liquorren brukar "torka" upp
.spontant.

5

Kod: ... .... .
Deborah, 43, som kommit in med ambulans til l ÖNH-akuten efter att ha hittats av en graru1e blodig och
medvetslös i sin port på Söder, visar sig ha en vänstersidig zygomaticusfraktur med krnftig felställning och ett
intermediärfragment. CT hjärna visar kontusionsblödning fron talt men utan påverkan på ventrikelsystemet.
Deborah är vid inkomsten till sj ukhuset vaken men påverkad av alkohol.
Deborah läggs in som commotioobs. Hon fär diazepam för att motverka abstinensutveckling. Sköterskan ringer
dig lite senare och säger att Deborah klagar över ett kraft ig lock for vänster öra och att det rinner tunn vattning
snuva från vänster näsboJTe.
Du misstä nker nu också a tt Oebo ra h ha r en ska llbasfra ktur med haema totympa non och liquorr e. I första
ha nd ser du till att få CT-bilderna eftergr a nskade. S ka llbasfrakturen leder in te till någon omedelbar å tgärd
och såvä l blödningen i mella nör at som Iiquorren bruka r " torka" upp spontant.

Vi lämnar nu D eborah en stund. Lock för örat kan vara besvärligt för våra patienter.

3.6 Ange tre orsaker från en vårdcentralsvardag till att patienter k lagar på lock för
örat. (3 p)
Ange också vilken åtgärd var och en av din a föres lagna orsaker leder ti 11. (3 p)

Exempel på vanliga orsaker till och behandling av lock.för örat hos
allmänläkaren är:
Vaxpropp - Revaxör, rensugning
SOM - expektans då de/la är ett vanligt .~ymtom vid.förkylning. Vid kvarstående
besvär skall man överväga paracentes och rörbehandling. Ensidig SOM hos
vuxna skall alltid.föranleda en undersökning av tubarområdet
AOM - eA.pektans om 2-16 år. Behandling med penicillin V i.första hand, om
patienten är <2 år eller >I 6 år. eller om trumhinnan är pe,.:forerad.

6

Kod: ....... .
Exempel på vanliga orsaker till lock för örat hos a llmä nläkaren är:
Vaxpropp - Revaxör, rensugning
SOM - expektans då detta är ett vanligt symtom vid förkylning. Vid kvarstående besvär ska ll man
överväga paracentes och rörbehandling. Ensidig SOM hos vuxna skall a lltid föranleda en undersökning
av tubarområdet
AOM - expektans om 2-16 å r. Behandling med penicillin V i första hand, om patienten är <2 å r eller > 16
år, eller om trumhinnan är perforerad.

***
Det visade sig bl. a. vid anamnesupptagningen att Deborah inte har några barn, att hon
har arbete och att hennes sambo misshandlat henne i samband med en fest de haft i
lägenheten. Deborah tycker inte att hon har några problem med alkoholen och uppger
att hon bara dricker i samband med festligare tillfällen, men säger att mannen inte
"spottar i glaset". Din bedömning mot bakgrund av anamnes och traumaproverna är
att Deborah troligen dricker mycket när hon dricker men att hon det snarare rör sig om
ett missbruk än beroende av alkohol. Ett Ml-samtal skulle kunna så ett frö, som lite
längre fram resulterar i att hon söker hjälp. Lämplig vårdnivå kan vara antingen PV
eller öppenvårdsmottagning för missbr uk/beroende. Detta bestäms av problemets
faktiska storlek och Oeborahs personliga resurser.
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Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan och träffar Mehmet,&år. Mehmet är bördig från
Turkiet och var aktiv idrottsman där som ung. Han bor i Sverige sedan 35 år, är gift med
~a, och arbetar som elektriker. De har en dotter som är 22 år och en son som är 16. På
jobbet har Mehmet varit aktiv i idrottsklubben som jympaledare och han deltar i en
stödverksamhet för missbrukare på fritiden.
0

För nå
edan diagnosticerades Mehmet med typ Il-diabetes och följs på vårdcentralen.
Han hade initialt kostbehandling, men fick tablettbehandling för ett år sedan. Hans blodsocker
ligger oftast mellan 15 och 20 och HbA 1c är kraftigt förhöjt, 78, trots adekvat tablettbehandling.
Nu kommer han för en planerad diabeteskontroll. "Jag tar ju medicinerna- jag fattar inte varför
värdena är så dåliga"

@

vad vill du ta reda på mer om angående Mehmets livsstil som kan påverka ( 1p)
}
hans blodsockervärden. Nämn två viktiga faktorer.
7
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Q) Vad mgår i diabeteskontrollerna förutom gen~ång av
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blodsockervärden? Nämn minst två åtgärder.
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På vilka sätt kan ögonen påverkas av diabetes och vilka olika processer
ligger bakom dessa för,ndringar?
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Hur kan ögonbotten se ut vid diabetes? Nämn fyra fynd.
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Hur behandlar man i första hand diabetesförändringar i retina?
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Fall 1: Mehmet, 55 år
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Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan och träffar Mehmet, 55 år. Mehmet är bördig från Turkiet och var aktiv
idrottsman där som ung. Han bor i Sverige sedan 35 år, är gift med Agneta, och arbetar som elektriker. De har en
dotter som är 22 är och en son som är 16. På jobbet har Mehmet varit aktiv i idrottsklubben somjympaledare och
han deltar i en stödverksamhet för missbrukare på fritiden. Sedan några är har han typ Il-diabetes och följs på
vårdcentralen. Initialt kostbehandlad, men senaste åren tablettbehandlad. Trots adekvat tablettbehandling ligger Bglukos oftast mellan 15 och 20 och HbA1c är kraftigt förhöjt - 78.

Mehmet tycker att han försöker följa kostråden, Agneta är noga med maten också. På jobbet är det
svårare, han äter på lunchrestaurang och tar då vad som verkar gott. Tiderna är ganska oregelbundna.
Han jympar en gång i veckan och rör sig en del i jobbet, men har en viss övervikt. I diabeteskontroller
ingår fotstatus, blodtryck, mikroalbuminuri samt ögonbottenfotografering. Vid diabetes kan man se bl. a.
småblödningar, mikroaneurysm, exudat, neovaskularisation, vilka kan behandlas med laser.

Ni kommer fram till att påbörja insulinbehandling, initialt med långverkande insulin till natten.
På din fråga om hur mycket alkohol han dricker svarar han att han inte dricker mycket,
antagligen mindre än andra han känner; dessutom jobbar han ju med missbrukare.

7. Mehmet svarar lite svävande och det finns ett känt problem när gäller
(2p)
alkoholanamnes och validitetskontroll. Vilken strategi kan du använda för
att öka validiteten i Mehmets svar angående alkoholkonsumtion, ufi~~ ett
patientcentrerat förhållningssätt? Beskriv kort.Si<O{)l. fefli;,ef\~
~Il,~ 1

9'r•nr,jq ,

Vbn ~b~ k~ IC:<\: 0" bl.' c-# dttid ~ P2- ~dy~ ~~ t\ta ~
~.
b:)'f~ ~~ ~
o:t\ "'°$\/!\So. k~1''\/~ j~ MJiVi~ k,r,r)~~/ {f Vi~q

Sc.1t

5yM~ C:~ vi""'~~ f'<V.'tJ~r <;rh d;v4~{N~ ~~~er,~ fktA~kMe,

c:

f~f\k~ s,~ o\\ ev~~ kl-\-~o.\\RJ°' 51~ c.ll<J.o~~ ~Jer
f!kJ°Jcr.fC;-- ot\ ~ vtve<~~ hv de* N ~L. rbn ~GY e{kr-ro-liefl ~ "'divJrcn
cc.\-\

~ pc"-~~ 1'<'-le., ~

1Vvl

~'j )"''-+ rw ~~ ~ fV'\Ql\ 1'ef'~+f etf'{D'.

8. Ge två exempel på screeningformulär/instrument som man kan använda
vid utredning av alkoholvanor.
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Fall 1: Mehmet, 55 år

Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan. Mehmet är 55 år, bördig från Turkiet. Han bor i Sverige sedan 35 år, är
gift med Agneta och arbetar som elektriker. Han har två barn, 16 och 22 år. Aktiv idrottsman som ung och nu
jympaledare på jobbet. Deltar i en stödverksamhet för missbrukare på fritiden. Sedan några år har han typ IIdiabetes och följs på vårdcentralen. Trots tablettbehandling ligger B-glukos mellan 15 och 20 och HbA 10 är 78.
Mehmet får börja med långverkande insulin till natten.

Du hade kunnat öka validiteten i svaret genom att förklara varför du frågar, förklara hur alkoholkonsumtion kan påverka blodsockernivåer. Man kan använda CAGE, AUDIT, timeline-follow back.

En månad senare kommer Mehmet åter på ett akutbesök på vårdcentralen. Han är uppriven
efter att ha fastnat i en poliskontroll alkoholpåverkad och förlorat körkortet. Han kan inte sköta
jobbet utan att kunna köra bil och han skäms fruktansvärt. Han berättar att han druckit mer
under lång tid än han tidigare tillstått. Den senaste tiden har det nog blivit nästan varje kväll.
Han fyllde i AUDIT i väntrummet, med 20 poäng. Mehmet visar sig ha ett alkoholberoende.
Han önskar hjälp med detta och känner till att det ska finnas något läkemedel.

~ ~~ f\~ V ~-J ~ k_.n vc..-o... b.s-e-. c~ <fe.. M~

~M~~~~.
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Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan. Mehmet är 55 år, bördig från Turkiet. Han bor i Sverige sedan 35 år, är
gift med Agneta och arbetar som elektriker. Han har två barn, 16 och 22 år. Aktiv idrottsman som ung och nu
jympaledare på jobbet. Deltar i en stödverksamhet för missbrukare på fritiden. Sedan några år har han typ IIdiabetes och följs på vårdcentralen. Dålig kontroll, fick börja med långverkande insulin till natten för en månad
sedan. Nu har Mehmet kommit akut för att han blivit av med körkortet p.g.a. rattfylleri. Han har ett alkoholberoende.

Man kan behandla farmakologiskt med aversionsterapi med disulfiram (Antabus) som hämmar
nedbrytningen av acetaldehyd, eller man kan dämpa suget med opiatagonister som naltrexon och nalmefen
(Selincro) alt. med akamprosat (Campral) som har NMDA-receptor-modulerande effekt (glutamat).

Mehmet tycker själv att naltrexon verkar vara det mest lämpliga alternativet och ni enas om att
påbörja behandling. Du planerar att Mehmet fortsätter med tabletter på dagen för sin diabetes
och långverkande insulin till natten. Ni bokar in att följa blodsockret och kontrollera HbAlc i
samband med uppföljningen av naltrexonbehandlingen.
10. Vad är viktigt generellt att informera patienter om vid förskrivning av
naltrexon?
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Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan. Mehmet är 55 år, bördig från Turkiet. Han bor i Sverige sedan 35 år, är
gift med Agneta och arbetar som elektriker. Han har två barn, 16 och 22 år. Aktiv idrottsman som ung och nu
jympaledare på jobbet. Deltar i en stödverksamhet för missbrukare på fritiden. Sedan några år har han typ IIdiabetes och följs på vårdcentralen. Dålig kontroll, fick börja med långverkande insulin till natten. En månad
senare kom han akut för att han blivit av med körkortet p.g.a. rattfylleri. Han har ett alkoholberoende, vilket ni
behandlar med naltrexon.

Man behöver informera om att opioida läkemedel får försämrad effekt vid behandling med naltrexon, samt
att läkemedlet kan utlösa abstinens vid opioidberoende.

Efter en vecka ringer Mehmet och berättar att han upplever en konstig känsla i fötter och
underben. De har liksom domnat när han tar på dem och det känns konstigt när han går. Han
tror att det kanske har funnits tidigare. Det har känts lite konstigt när han kör bil, men nu är det
värre och han tror att det är en biverkan av läkemedlet. Du kollar för säkerhets skull i FASS,
men hittar inget stöd för att så skulle vara fallet. Du misstänker i stället perifer nervpåverkan.
11. Ange sant (S) eller falskt (F) efter följande påståenden (som inte specifikt
handlar om Mehmet) om perifer nervpåverkan.

(8p)

~är man bär stora tyngder på axeln riskerar man skada på
~
~. thoracicus longus med "vingscapula" som följd.
~
~ Diagnosen

polyneuropati kan i regel med god säkerhet
~ ställas utifrån anamnes och kliniska fynd.

© Polyneuropati vid diabetes brukar kliniskt domineras av
motoriska symtom.

~ Sensoriska symtom vid polyneuropati följer symmetrisk
dermatomutbredning.

~ Vid diabetesorsakad oculomotoriuspares vidgas pupillen.

([Di Patienter som söker för "yrsel och dålig balans" kan ha
polyneuropati som orsak.

En svår polyneuropati kan ge sensorisk störning
symmetriskt upp till naveln.

~ Ett tidigt motoriskt tecken vid polyneuropati är
"snubbling".
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Fall 1: Mehmet, 55 år

Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan. Mehmet är 55 år, bördig från Turkiet. Han bor i Sverige sedan 35 år, är
gift med Agneta och arbetar som elektriker. Han har två barn, 16 och 22 år. Aktiv idrottsman som ung och nu
jyrnpaledare på jobbet. Deltar i en stödverksarnhet för missbrukare på fritiden. Sedan några år har han typ 11diabetes och följs på vårdcentralen. Dålig kontroll, fick börja med långverkande insulin till natten. En månad
senare korn han akut för att han blivit av med körkortet p.g.a. rattfylleri. Han har ett alkoholberoende, vilket ni
behandlar med naltrexon. Efter en vecka ringer Mehmet och berättar att han har en konstig känsla i fötter och
underben. De har liksom domnat när han tar på dem och det känns konstigt när han går. Han tror att det kanske har
funnits tidigare. Det har känts lite konstigt när han kör bil, men nu är det värre. Mehrnet tror att det är en biverkan
av läkemedlet, vilket du inte finner stöd för.

Mehmet beskriver tilltagande känselförändring i bägge fötterna, "§_om för trånga strumpor" och
filännande värk på nätterna. Besvären har förvärrats i flera månader, men han har inte orkat tala
om det förrän nu. Vid undersökning får du inte fr
·
och ·· ·
xer är
t
svårutlösta. Känseln är nedsatt för temperatur i bägge benen till strax ovan fotknölarna.
Mehmet klarar att stå och gå på tå och häl. Du bedömer på kliniska grunder att sensorisk
polyneuropati föreligger och att såväl Mehmets diabetes som hans alkoholkonsumtion kan ha
bidra it till denna utvecklin .
12. Med tanke på Mehmets anamnes kan även en annan genes övervägas.
Vilken, och hur ska den behandlas?

(2p)
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13. Ange två skäl till varför du inte misstänker Guillain-Barres syndrom.
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14. Ange två lämpliga symtomlindrande behandlingsalternativ mot Mehmets
brännande nattliga smärta.
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Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan. Mehmet är 55 år, bördig från Turkiet. Han bor i Sverige sedan 35 år, är
gift med Agneta och arbetar som elektriker. Han har två barn, 16 och 22 år. Var aktiv idrottsman som ung och nu
jympaledare på jobbet. Deltar i en stödverksamhet för missbrukare på fritiden. Sedan några år har han typ IIdiabetes och följs på vårdcentralen. Dålig kontroll, fick börja med långverkande insulin till natten. En månad
senare kom han akut för att han blivit av med körkortet p.g.a. rattfylleri. Han har ett alkoholberoende, vilket ni
behandlar med naltrexon. Strax därefter framkommer att han sedan flera månader haft symtom på sensorisk
polyneuropati, med nattliga smärtor.

Mehmet får direkt en injektion med tiamin med tanke på alkoholanamnesen. Provtagning avseende B12
visar inga brister. Motoriska symtom och ett snabbare förlopp kunde ha talat för Guillain-Barres syndrom.

Mot smärtan fick Mehmet gabapentin. Tre veckor senare ringer Agneta upp dig en morgon och
undrar om du kan göra hembesök. Mehmet är helt förändrad. Han ligger bara i sängen, orkar
inget och vill inte tala med henne. När han säger något så handlar det om hur han förstört deras
liv. Han äter inte, vill inte att barnen ska komma in i sovrummet och se honom. Man har ringt
från jobbet, men Mehmet vägrar att tala med dem. "Det är ingen mening, jag har förstört allt".
Igår kväll fann hon honom på väg ut på balkongen i kylan, i bara pyjamasen. Agneta blev rädd
att han tänkte hoppa ut från 5:e våningen, men när hon frågade började han gråta istället.
Agneta har bett honom gå till dig på vårdcentralen, eller åka in till sjukhus, men han vägrar.
När du hör det här tänker du att Mehmet drabbats av en depression.
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Du är AT-läkare på vårdcentralen Hälsan. Mehmet är 55 år och bördig från Turkiet. Han har bott i Sverige i 35 år,
är gift med Agneta och arbetar som elektriker. Han har två barn, 16 och 22 år. Han har typ Il-diabetes och fick
börja med långverkande insulin för två månader sedan. För en månad sedan blev han av med körkortet p.g.a.
rattfylleri. Han har ett alkoholberoende och får behandling med naltrexon. För tre veckor sedan konstaterades
sensorisk polyneuropati och Mehmet får gabapentin mot smärtorna.
Nu har hans hustru ringt och önskat ett hembesök. Mehmet är helt förändrad och ligger bara i sängen. När han
säger något så handlar det om hur han förstört deras liv. Han äter inte, vägrar tala med dem som ringt honom från
arbetet. "Det är ingen mening, jag har förstört allt". Igår kväll var han på väg ut på balkongen i bara pyjamasen,
och Agneta blev rädd att han tänkte hoppa ut, men när hon frågade började han gråta. Du tänker att Mehmet har
drabbats av en depression.

Du ber din handledare följa med på hembesöket, utifall att det skulle bli aktuellt med vårdintyg. Du är ju
inte är legitimerad, men ni enas om att du håller i samtalet med Mehmet, då du känner honom.
Kontinuiteten i vårdkontakten är av stor vikt för både bedömning och Mehmets trygghet.

När ni kommer till Mehmet har Agneta stannat hemma från jobbet, hon vågar inte lämna
Mehmet ensam. Mehmet ligger i sängen men sätter sig långsamt upp när ni kommer in. Han
skakar på huvudet och när du frågar hur han mår tar det nästan en minut innan han försöker
svara, men inget kommer - istället stiger tårarna i hans ögon och han lägger sig ned med
ryggen vänd mot er. Agneta säger att han är uppe och går redan vid 4-tiden på morgonen.

J

16. Agneta är rädd att Mehmet vill ta sitt liv. Ange fyra statistiska riskfaktorer
för suicid (utöver manligt kön) som föreligger utifrån det som hittills
framkommit? I
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17. Vad behöver du mer efterhöra av aktuella och anamnestiska riskhöj ande
faktorer hos Mehmet för att göra en suicidriskbedömning? Nämn fyra
faktorer.
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Du är AT-läkare på vårdcentral. M~ och från Turkiet. Har bott i Sverige i 35 år, är gift med Agneta
och arbetar som elektriker. Han ha~år. Han har t}'l1 Il-diabetes och fick börja med
långverkande insulin för två månader sedan. För en månad sedan blev han av med körkortet. Han har et~lberoende som behandlas med naltrexon. Har också polyneuropati och får gabapentin mot smärtorna.
Du och din handledare är nu på heiiibesök då hustrun Agneta ringt. Ni misstänker depression. Mehmet är helt
förändrad, ligger bara i sängen. När han säger något så handlar det om hur han förstört familjens liv. Han äter inte,
vägrar tala med dem som ringt från arbetet. "Det är ingen mening, jag har förstört allt". Agneta är rädd att Mehmet
varit på väg att hoppa ut från balkongen på S:e våningen, men hon hindrade honom. Hon har stannat hemma från
jobbet. Han har den senaste veckan varit uppe och gått omkring redan vid 4-tiden på nätterna. Mehmet har påtaglig
svarslatens.
Alkoholberoende, de(!ressis:iD,.,S.Ocial förlust/skam (körkortet, ry_kte), somatisk sjukdom, prisstänk! suicidal
~ är riskfaktorer fär s11 idd. Q.!! bör närmare efterfiora aktuellt missbruk, ~cidtankar och -planer,
tidigare suicidförsök, suicidförsök i släkten. För melankoli talar distinkt kvalitet på nedstämdheten,
påtagligt i:iedsatt aptit, tidigt morgonuppvaknande, uttalade skuldkänslor, hämning ~s).

När ni föreslår Mehmet att åka in på sjukhus för att få behandling, tittar han bara på er och
skakar på huvudet. Du och handledaren bedömer att ett vårdintyg måste skrivas.
19. Nedan anges några av rubrikerna från vårdintygsblanketten, fyll i så att det (lOp)
blir ett korrekt vårdintyg. Skriv inte utanför rutorna.
4 § Jagen om psykiatåsk tvångsvård
ii:'
11 § Jagen om psykiatrisk tvångsvård
5 § Jagen om rättspsykiatåsk vård

0

D
BAKGRUND Ange relevanta uppgifter för bedömning av vårelbehovet, t.ex. tidigare ohälsa och vård samt sociala förhlillanden
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NUVARANDE TILLSTÅND

Redogör för den psykiska störningen, dess utveckling och huvudsymtom enligt den
undersöktes och/eller andra personers beskrivning (om andra personer lämnat uppgifter, anges detta). Ange de förhållanden som
nödvändiggör intagning på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård
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PSYKISKT STATUS Ange vid undersökningen iakttagna avvikelser s~m är av betydelse för bedömningen av vårdbehov

och diagnos, t.ex. vakenhetsgrad, orientering, uppträdande, tal, sinnesstämnjog, minne förviråoa;, tanJcefödapp •a 0 k@stSmingar,
ballucinationi;r._yanföres~ il.iälxmords.tan!91' och/eller självmordsplaner. Ange även den undersöktes insikt om behov av vård och
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1) Den undersökte lider av allvarlig psykisk störning p.g.a.:

M.e,hbt <;.~ ckp~~
2 a) Den undersökte är i oundgängligt behov av kvalificerad psykiatåsk dygnetruntvård och går inte att
behandla i öppenvård (t.ex. i hemmet, i särskilda boendeformer, på behandlingshem eller på en
sjukvårdinrättning för somatisk vård) p.g.a.:
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3) Den undersökte har följande inställning till erbjuden vård:
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Sifferkod: }

Fall 1: Mehmet, 55 år

?.~..

Du följde med Mehmet och Agneta i en taxi till den psykiatriska akutmottagningen där du
lämnade över vårdintyget. Mehmet lades in och erhöll behandling med ECT. Han förbättrades
snabbt och tvångsvården hävdes snart. Mehmet kunde så småningom skrivas ut efter att ha
fått börja med sertralin. Han fortsatte med naltrexonbehandlingen och var nykter och återgick
i arbete. Han gick på körkortsmottagning på kontroller och fick så småningom körkortet åter.
När han var nykter stabiliserades även blodsockret och man kunde sätta ut insulinet och
fortsätta med enbart tablettbehandling.

10

Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:

..l. ~~··

Louise är~r och arbetar som förskollärare sedan länge. Hon trivs med sitt arbete, är särbo
och har inga barn. Hon söker nu dig på vårdcentralen, där du arbetar som AT-läkare, på grund
av vad hon uppfattar som en långvarig förkylning. Snuvig blir hon ju ofta, då det är mycket
smittor på dagis. "Men så här brukar det inte vara".
Louise tycker att näsan varit mer f!:innt sedan nå!!ra veckor och det "känns lite förkylt". Hon
snvter si!! mer än hon brukar "m~~ ...1~~ :.:...-.:...~::::ult eller grönt och jag har a11~_9,t.bj.örk och
kanske katt". Luktsinnet känns inte som det brukar och sedan två dagar är höger öga irritergit,
och lite rödare än det vänstra. "Nu har jag nog fått någon elak bakterie från ungarna på jobbet,
så}ag tyckte det var bäst att gå hit."

1. Ange två sannolika förklaringar till Louise besvär.

(2p)
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2. Louise misstänker "en elak bakterie". Vilka symtom ska du fråga efter vid
1
misstanke om bakteriell rinosinuit?
(/Yodv~t1v .Sf")(»c. ' )

(2p)

~ c:\vbbe,1frls}J.<DCtrfciz_,, '.jfdi/3Jf~<Jo.f ~rot;
ro<;;~, n~~c!.rt>c, (v~:I~ lob,\)

3. Vilket/a undersökningsfynd kan stödja misstanke om bakteriell rinosinuit?
tvcilvn~"~ vs..,,_,,-:

(lp)
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Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:

J.~?.~f.. .

Louise är 55 år och förskollärare sedan länge. Hon trivs med sitt arbete, är särbo och har inga barn. Hon söker nu
på vårdcentralen, där du arbetar som AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom. Så här brukar det inte vara,
med nästäppa, rinnande näsa i några veckor och minskat luktsinne. Sedan två dagar är höger öga rött. Hon
misstänker smitta från barnen på jobbet. Uppger allergi mot björk och eventuellt mot katt.

Sannolika förklaringar till näsbesvären är allergisk rinit, rinosinuit av olika genes (inklusive infektion) med
konjunktivit, polypos. För bakteriell rinosinuit talar värk eller tryck i ansikte/panna, ensidiga symtom,
purulent sekret i näsan, kakosmi, symtom >10 dagar, dubbelinsjuknande. Vid undersökning kan, efter
avsvällning, vargata ses.

Noggrann näsundersökning med avsvällning gav inget positivt fynd. Du misstänkte i första
hand inte allergi eftersom besvären bara satt i ena ögat. Ögat visade lite ökad kärlinjektion i
konjunktivan, ingen ömhet över ögongloben och ingen ljuskänslighet. Du såg att det var lite
kladdigt i ögonvrån.

4. Vilken behandling föreslår du utifrån angivna fynd?
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5. Vad bör beaktas vid ögoninfektion av detta slag, och vilka råd angående
ögonen bör du därför ge Louise med tanke på hennes arbete?
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6. Om en person som använder linser söker på vårdcentral för ett rött och
smetigt öga, vilken diagnos misstänker du då i första hand? (lp) Hur
handlägger du problemet? (lp)
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Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:

~ .9:.~. .

Louise är 55 år och förskollärare sedan länge. Hon trivs med sitt arbete, är särbo och har inga barn. Hon söker nu
på vårdcentralen, där du arbetar som AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom. Så här brukar det inte vara,
med nästäppa, rinnande näsa i några veckor och minskat luktsinne. Sedan två dagar är höger öga rött. Hon
misstänker smitta från barnen på jobbet. Du finner inget anmärkningsvärt i ÖNH-status. Däremot är ögat lite rött
och kladdigt.

Du ordinerar Louise nasala steroider mot nästäppan, samt rengöring av ögat och råd om handhygien, egen
handduk m.m. Det senare med tanke på smittorisken. Du avvaktar med antibiotika.

Ett par veckor senare har Louise bokat tid igen. Ögat har blivit bra och snuvan är mycket bättre
med behandlingen, men hon känner fortfarande inte lukt som vanligt. Anledningen till att
Louise kommer nu är att hon har mindre energi än förut. "Är det bara attjag blivit äldre och
inte orkar lika mycket längre, tror du? - Fast jag som alltid älskat mitt jobb .... eller kan det vara
någon sjukdom jag drabbats av?" Du tycker faktiskt att Louise ser hängig ut, annorlunda än
sist.
7. Nämn sex vanliga differentialdiagnoser som du först bör tänka på i
primärvården när Louise beskriver att hon är trött?

(3p)

Di0i~~, hyp:>~''"'ec~, Di~·>~ / oe~~.;-.;.!00 1 t. htti:dlt'l·J.6yn~ 1
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8. Ange fyra olika orsaker till luktsinnesnedsättning i allmänhet. (Frågan är
inte direkt relaterad till Louise tillstånd).
G
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9. Nämn någon ytterligare metod utöver undersökning av näsan som kan
användas vid undersökning av luktsinnesnedsättning?
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Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:
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Louise är 55 år och förskollärare sedan länge. Hon trivs med sitt arbete, är särbo och har inga barn. Hon söker nu
på vårdcentralen, där du arbetar som AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom med nästäppa, rinnande näsa
och minskat luktsinne. Sedan två dagar är höger öga rött. Hon misstänker smitta från barnen på jobbet. Hon fick
rådet att hålla ögonen rena och rekommenderades symtomatisk nasal steroidbehandling. Har blivit bättre, utom
avseende luktsinnet. Nu söker hon igen p.g.a. påtaglig trötthet. Ser hängig ut, annorlunda än sist.

Vanliga diagnoser i primärvård vid ospecifik trötthet är depression, utmattning, anemi, hypothyreos,
diabetes, sömnapne, infektion, ev. malignitet. Möjliga orsaker till luktnedsättning är skalltrauma, ÖLI,
tumör i främre skallgropen/näsan (bilat), degenerativ CNS-sjukdom. Man kan vid specialistklinik göra
luktsinnestest med hjälp av Sniffin Sticks, UPSIT, SOIT, luktbricka.

När Louise får tala lite mer framkommer att hon känner sig håglös och trött både på jobbet och
hemma. Hon orkar inget göra när hon kommer hem från jobbet, landar i soffan vid TV:n och
kommer inte därifrån förrän hon ska lägga sig, och då kan hon oftast knappt minnas vad hon
sett.
10. NarkolePS.i. är ett ovanligt, men viktigt och behandlingsbart tillstånd att
överväga vid trötthet. Vid vilka symtom bör narkolepsi misstärµrns?

(2p)

11. Ange vilka anamnestiska uppgifter som skulle hjälpa dig att differentiera
mellan diagnosförslagen utmattningssyndrom och sömnapnesyndrom som
troliga orsaker till Louises trötthet?

(4p)

12. Vilka blodprover bör tas som led i utredningen av Louises trötthet? Man
bör inte beställa allt första gången, utan behöver prioritera. Välj sex olika
Lr
5
(
1 prover för en första scre~ning.

(3p)
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Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:
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Louise är 55 år och förskollärare sedan länge. Hon trivs med sitt arbete, är särbo och har inga barn. Hon söker nu
på vårdcentralen, där du arbetar som AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom med nästäppa, rinnande näsa
och minskat luktsinne. Sedan två dagar är höger öga rött. Hon misstänker smitta från barnen på jobbet. Hon fick
rådet att hålla ögonen rena och rekommenderades symtomatisk nasal steroidbehandling. Har blivit bättre, utom
avseende luktsinnet. Nu söker hon igen p.g.a. påtaglig trötthet. Ser hängig ut, annorlunda än sist.

Louise tyckte inte att det fanns något som pressade henne på jobbet eller annars i livet - egentligen borde
allt vara bra. Hon sov ordentligt, särbon har aldrig sagt något om snarkning eller andningsuppehåll. Ingen
blekhet, ingen muskeltrötthet eller frusenhet, ingen viktförändring. B-glukos, TSH och Hb liksom kreatinin,
ALAT och CRP var utan anmärkning.

Din misstanke om att det skulle kunna röra sig om en depression har nu blivit starkare.
Anamnesen känns dock fortfarande litet vag och behöver utvidgas. Louise säger att hon inte
känner igen sig själv längre - "jag orkar inte ens träffa min särbo".

13. Tänk ut en plan hur du går vidare i samtalet och formulera fem frågor som
du bör ställa till Louise för att verkligen avgöra om det rör sig om en
depression. Formulera, kort och tydligt, direkta frågor till Louise.
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Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:
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Louise är 55 år, förskollärare sedan länge, och särbo utan barn. Hon sökte på vårdcentralen, där du arbetar som
AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom med nästäppa och rinnande näsa, minskat luktsinne, samt även för
ett rött höger öga. Hon fick rådet att hålla ögonen rena och rekommenderades symtomatisk nasal
steroidbehandling. Har blivit bättre, utom avseende luktsinnet. Nu söker hon igen p.g.a. påtaglig trötthet, och ser
hängig ut och annorlunda ut än sist. Hon känner inte igen sig själv, orkar varken hemma eller på jobbet. Du
övervägde depression, utmattning, anemi, hypothyreos, diabetes, sömnapne, infektion, ev. malignitet som orsak till
tröttheten, men fann inga avvikande värden vid en basal provtagning.

Du frågade om nedstämdhet och bristande intresse som är "kardinalsymtom" vid en egentlig depression.
Livslust och tidigare episoder, både depression och hypomani/mani, är andra centrala uppgifter. Men, först
tog du upp tråden från Louise och bad henne beskriva vad det är som hon "inte känner igen" hos sig själv.

Louise hade tappat intresset för det mesta, hon ville bara sova och hade svårt att koncentrera sig
sedan några veckor. Hon beskrev att hon nog inte känner sig glad överhuvudtaget numera.
"Däremot äter jag mera och har nog gått upp i vikt". Louise förnekade tankar på suicid.
Du föreslog henne att det kunde röra sig om en depression och förklarade hur en sådan kan
yttra sig. Därpå frågade du om hon kunde tänka sig tablettbehandling. Det kunde hon gärna,
men ville då veta hur sådan går till.
14. Beskriv hur du lägger upp en antidepressiv behandling, med förslag på
preparat, dosering och planerad behandlingstid.
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Fall 2: Louise, 55 år
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Louise är 55 år, förskollärare sedan länge, och särbo utan barn. Hon sökte på vårdcentralen, där du arbetar som
AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom med nästäppa och minskat luktsinne, samt även för ett rött höger
öga. Hon fick rådet att hålla ögonen rena och rekommenderades symtomatisk nasal steroidbehandling. Har blivit
bättre, utom avseende luktsinnet. Nu söker hon igen p.g.a. påtaglig trötthet. Ni kom fram till att det kunde röra sig
om en depression och kom överens om att påbörja antidepressiv behandling.

SSRI är förstahandspreparat, initial "halvdos, som ökas efter några dagar. Behandlingen ska pågå minst 6
mån efter uppnådd effekt. Återbesök eller telefonkontakt efter c:a 1 v för uppföljning av biverkningar och
eventuell suicidalitet; återbesök efter 3-4 v för värdering av effekt och ställningstagande till dosjustering.

Louise fick börja med Escitalopram, som hon tolererade väl. Ni ökade så småningom till 20
mg, och det tog lång tid innan hon fick någorlunda effekt. Hon kunde jobba, men var påtagligt
trött hemma. Efter åtta månader ringde hon och berättade att hon börjat höra gfiligt.på
vänsterörat, och tyckte också att hon kände sig. "yrslig" och skakig sedan en tid. Hon ville
komma för en kontroll och undrar om hon fått biverkningar av medidnen.
"'

Bland vanliga biverkningar för Escitalopram ses yrsel och tremor; hörselnedsättning nämns inte i PASS, men tinnitus anges som en mindre vanlig
biverkan. Du bokar in Louise för undersökning.

o

16. Resonera kring den fortsatta behandlingen med Escitalopram.
1
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17. Vilka undersökningar/tester kan du utföra på vårdcentralen för att få en
bättre uppfattning om orsaken till och svårigheten i Louise
hörselnedsättning?
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Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:
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Louise är 55 år, förskollärare sedan länge, och särbo utan barn. Hon sökte på vårdcentralen, där du arbetar som
AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom, minskat luktsinne och rött öga. Hon fick symtomatisk behandling
för detta och förbättrades. Återkom senare med trötthet. Efter utredning tolkades besvären som depression och
Louise påbörjade behandling med Escitalopram, som hon tolererade väl. Hon har åtta månader senare bokat tid för
att kontrollera besvär med nedsatt hörsel, yrselkänslor och skakighet. Hon undrar om det kan vara biverkningar.

Eftersom det i telefonen lät oklart vilken effekt Louise haft av behandlingen med Escitalopram, och även
om sena biverkningar inte är helt sannolika, planerade du att föreslå uttrappning av läkemedlet vid
besöket. Du funderade även på att kanske byta till något annat medel, beroende på hur Louise visade sig
må. Du planerade också att utföra informella hörseltester, Weber och Rinne, audiometri samt undersöka
öron och trumhinnor avseende hörseln.

När du träffar Louise blir du överraskad av att se hennes förändring. Hon rör sig stelt och under
samtalet noterar du att Louise skakar i höger hand. Skakningarna är relativt tydliga och du
tänker genast på Parkinsons sjukdom. Depression känns inte längre som det mest framträdande
i den kliniska bilden. Louise får påbörja försiktig utsättning av Escitalopram, trots att hon är
påtagligt bekymrad över sina skakningar.
18. Beskriv två karakteristika på skakningar/tremor vid Parkinsons sjukdom.
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19. Ange två ytterligare (utöver tremor) centrala karakteristika vid Parkinsons
sjukdom.
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Fall 2: Louise, 55 år

Sifferkod:

.I.~~ . .

Louise är 55 år, förskollärare sedan länge, och särbo utan barn. Hon sökte på vårdcentralen, där du arbetar som
AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom, minskat luktsinne och rött öga. Hon fick symtomatisk behandling
för detta och förbättrades. Återkom senare med trötthet. Efter utredning tolkades besvären som depression och
Louise påbörjade behandling med Escitalopram, som hon tolererade väl. Hon har åtta månader senare bokat tid för
att kontrollera besvär med nedsatt hörsel, yrselkänslor och skakighet. Uttrappning av Escitalopram påbörjas och
Louise misstänkta symtom som vid Parkinsons sjukdom kommer i fokus .

Tremor vid Parkinsons sjukdom är av typen långsam, grovvågig vilotremor som reduceras eller försvinner
vid viljemässig rörelse av extremiteten. Rigiditet och hypokinesi är andra centrala karakteristika.

Louise har grovvågig långsam vilotremor som försvinner vid viljemässig aktivitet i armen. Hon
beskriver att skakningarna och stelheten förvärrats successivt de senaste månaderna.
Du gör ett skriftprov för att se hur skakningarna påverkar hennes handstil.

20. Hur brukar handstilen påverkas vid parkinsonbesvär och hur benämns
detta tillstånd?

(2p)
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Louise besvär med skakningar och stelhet har gjort att hon inte orkar umgås med
vänner och hon kan bara utföra begränsade arbetsuppgifter på jobbet.
(2p)
21. Du beslutar att remittera Louise till neurologmottagningen, men vill
försöka hjälpa henne med någon behandling mot stelhet och skakningar i
väntan på neurologbedömningen. Föreslå lämplig behandling och motivera
ditt val?
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Louise är 55 år, förskollärare sedan länge, och särbo utan barn. Hon sökte på vårdcentralen, där du arbetar som
AT-läkare, för långvariga förkylningssymtom, minskat luktsinne och rött öga. Hon fick symtomatisk behandling
för detta och förbättrades. Återkom senare med trötthet. Efter utredning tolkades besvären som depression och
Louise påbörjade behandling med Escitalopram, som hon tolererade väl. Hon har åtta månader senare bokat tid för
att kontrollera besvär med nedsatt hörsel, yrselkänslor och skakighet. Du misstänker nu att det handlar om
Parkinsons sjukdom och remitterar till neurolog.

Louise hade en förminskad handstil, mikrografi. Hennes socialt handikappande besvär motiverar
insättning av I-dopa (Madopark/Sinemet).

När Louise kommer till neurologmottagningen, inom tiden för vårdgarantin, är hon påtagligt
tillfreds med situationen. Hon är mycket nöjd med husläkaren som gett henne en
"toppenmedicin". Hon beskriver att hon är mindre stel, kan jobba som vanligt, går promenader
och skakningarna är borta i handen. Hon är inte alls lika trött som tidigare och vill fortsätta med
sin medicin.
Louise har berättat om medicinen för sin väninna, Janet 47 år, som skakat i bägge händerna i
flera år utan försämring, vilket Louise noterat när de ätit och druckit kaffe tillsammans. Louise
berättar att hon lät J anet pröva några av hennes "toppenpiller", men J anet noterade ingen effekt
på sina skakningar.
22. Vilken sorts tremor är det mest sannolikt att Janet har? Hur ska sådan
tremor behandlas i första hand?

(2p)

Dopaminagonister kan vara ett alternativ till 1-dopa vid behandling av Parkinsons
sjukdom.
23. Utgör denna medicinering ett bekymmer vid samtidig depression?
Resonera kort.
Nej.
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Louise återgick för fortsatt uppföljning och behandling hos sin husläkare och hade under flera
år god effekt av läkemedlet och var tämligen besvärsfri. I hennes sjukhistoria som här
återgivits fanns luktsinnesbortfall, påtaglig trötthet med bild av depression som inte
förbättrades med behandling, samt hörselnedsättning. Samtliga dessa besvär kan ha varit
delfenomen i hennes parkinsonsjukdom.
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