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1 Inledning

Basilaristrombos är en allvarlig typ av stroke. Obduktionsstudier på patienter med

basilaristrombos finns beskrivna från senare hälften av 1800-talet, utgången ansågs

tidigare vara undantagslöst fatal. Senare studier visar dock att detta inte är fallet.1 Vid

basilaristrombos kan olika områden i den bakre cirkulationen drabbas: cerebellum, pons,

mellanhjärnan och förlängda märgen. Infarktens utbredning är beroende av tillgång till

kollateral cirkulation och distal embolisering.

Lillhjärnsinfarkt är en vanligt förekommande form av stroke. Dock har ännu ingen studie

visat den sanna prevalensen. I en studie omfattande 1 000 patienter med sin första stroke

utgjorde lillhjärnsinfarkterna 1,9 procent2, i två obduktionsserier 1,53 respektive 4,24

procent. Infarkten uppkommer genom strypning av blodflödet genom trombos, emboli

eller dissektion i något eller några av de kärl som försörjer lillhjärnan. Infarktens storlek

och utbredning är beroende av var i kärlträdet som tillstrypningen äger rum. En speciell

form av lillhjärnsinfarkt är den pseudotumorala, då infarkten ger upphov till en svullnad

av lillhjärnan med hydrocephalus och tillklämning av förlängda märgen som resultat.

Denna direkt livshotande form svarar för mindre än 20% av de cerebellära infarkterna.

Karotis och vertebralisdissektion är vanliga orsaker till ischemisk stroke hos personer

under 45, men totalt sett relativt ovanliga. Incidensen för upptäckt karotisdissektion

beräknas i en studie vara 2,5-3/100000 och för vertebralisdissektion 1-1,5/100000.5 Enligt

en svensk studie nyligen publicerad i Läkartidningen6 är karotis- och
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vertebralisdissektion orsak till 2,5 procent av alla strokefall och den näst vanligaste

orsaken till stroke i yngre åldersgrupper. Dissektionen börjar med en rift i kärlets

intimaskikt där blod tränger in mellan intiman och tunica media. Detta resulterar i

uppkomst av antingen dubbellumen, ocklusion eller aneurysmal dilatation.

Syftet med detta projektarbete är att undersöka hur många patienter med

basilaristrombos, cerebellär infarkt samt karotis- och vertebralidissektion som behandlats

vid Akademiska sjukhuset under tidsperioden jan 2004-dec 2006, ta reda på vilken

behandling de har fått och beskriva deras tillstånd vid utskrivning från neurodivisionens

intensiv- eller intermediärvårdsavdelnig. Dessutom har två patientfall i detalj beskrivits.
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2 Metod

Studien är retrospektiv. Vi sökte i akademiska sjukhusets patientadministrationssystem

IMX.open  på diagnoserna I63 (cerebral infarkt), I64.9 (akut cerebrovaskulär sjukdom ej

specificerad som blödning eller infarkt), I67.0 (dissektion av cerebrala artärer, icke

brustna); I67.8 (Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar); och I67.9

(Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad). Vi begränsade oss till tidsperioden 1jan 2004 -

31dec 2006. Denna sökning gav 95 träffar. Därefter gick vi noggrant igenom dessa

journaler och valde ut de patienter som drabbats av en eller flera av lesionerna

basilaristrombos, cerebellär infarkt, carotis- eller vertebralisdissektion. Sammanlagt

hittade vi 33 patienter under någon eller några av de ovannämnda diagnoserna. Hos dessa

patienter tog vi sedan reda på kön, ålder vid insjuknandet, typ av behandling, vårdtid på

neurodivisionens intensivvårdsavdelning samt status vid utskrivning. Vi beskrev också

vårdförloppet noggrant hos två patientfall som fallstudier.
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3 Resultat

Av de 33 patienterna hade 29 cerebellär infarkt, 5 basilaristrombos, 5

vertebralisdissektion, och 1 carotisdissektion. Av patienterna med cerebellär infarkt hade

6 stycken ytterligare en diagnos: 3 även diagnosen basilaristrombos, 3 även diagnosen

vertebralisdissektion. Av de 33 patienterna var 10 kvinnor (30 %). Inom gruppen

cerebellär infarkt som var 29 personer var könsfördelningen Kvinnor = 9 (31 %), gruppen

basilaristrombos var 5 personer könsfördelningen var kvinnor = 1 (20 %), gruppen

vertebralisdissektion var 5 personer könsfördelningen var kvinnor = 1 (20 %) och

gruppen karotisdissektion var 1 person kvinnor = 0 (0 %).

Den totala åldersfördelningen vid insjuknandet var 20-80 år. Medelåldern i hela gruppen

var 58 år (SD 17,5). I gruppen cerebellär infarkt var medelåldern vid insjuknandet 61 år

(SD16,2), den yngsta var 20 år och den äldsta 80. Hos patienterna med basilaristrombos

var medelåldern vid insjuknandet 59 år (SD 22,8) den äldsta i gruppen var 80 och den

yngsta 20. I gruppen med vertebralisdissektion var medelåldern 50 år (SD15,4) den äldsta

i gruppen var 71år och den yngsta 35. Patienten med karotisdissektion var 25 år.

 Hos hela patientgruppen var medelvårdtiden 11 dagar (SD 9,0) den kortaste vårdtiden

var 2 dagar och den längsta 40 dagar. Hos patienterna med cerebellär infarkt var

medelvårdtiden 10 dagar (SD 8,2) den kortaste vårdtiden 2 dagar och den längsta 40

dagar. Hos patienterna med basilaristrombos var medelvårdtiden 12 dagar (SD 16,1) den

kortaste vårdtiden 3 dagar och den längsta 40 dagar. Hos patienterna med
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vertebralisdissektion var medelvårdtiden 13 dagar (SD 6,9) den kortaste vårdtiden var 3

dagar och den längsta 21 dagar. Patienten med karotisdissektion vårdades 9 dagar.

För information angående behandlingar och utskrivningsstatus se tabell nästa sida.
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Pati
ent

Kö
n Ålder Vårdtid

(dagar)
Behan
dling Utskrivningsstatus

CI
01 K 61 12 1

RLS 5, pupiller medelstora, reagerar trögt, mycket svag i samtliga extremiteter. Normoventilerad i
respirator.

CI
02 M 65 9 1,2,7 RLS 2, inga pareser.
CI
03 K 66 6 1,2,3

RLS 2, normala pupiller, vaken, ej helt orienterad till tid och rum. Normal kraft i armar och ben,
respiratoriskt stabil.

CI
04 K 69 10 1,5 RLS 1,inga pareser. Normala pupillreaktioner bilateralt, normala ögonrörelser.
CI
05 M 73 11 2,3,8 RLS 2 vaken, orienterad endast till person något svag höger arm och ben
CI
06 M 75 10 3

RLS 1 vaken och orienterad, diskret svaghet vänster arm och ben samt hemiataxi vänster, försörjer
sig delvis per os.

CI
07 K 80 3 0 Död
CI
08 M 20 40 4,6

RLS 3a symmetriska pupiller, normala pupillreaktioner bilateralt, något svag höger arm och ben,
spastisk flektion vänster arm, paralys vänster ben

CI
09 K 29 22 3 Uppgift saknas
CI
10 M 36 16 1,2 Uppgift saknas
CI
11 M 35 15 1,2,4

RLS 2, inget tal, spontan ögonöppning, undulerande ögonrörelser, nögot svag höger sida mycket
svag vänster sida.

CI
12 M 39 10 4,9 Död.
CI
13 M 43 3 4 Normal pupillreaktion, normal grovkraft, normal kranialnervsfunktion.
CI
14 M 49 14 0 Uppgift saknas
CI
15 M 58 5 3 RLS 1 inga pareser.
CI
16 M 59 3 4

Domningskänsla höger arm och ben, något lättare i höger arm, lätt dubbelseende. Positv babinski,
lätt dystaxi i bägge benen.

CI
17 M 60 3 0 RLS 1, utan pareser.
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CI
18 M 62 5 0 RLS 1, inga pareser.

CI
19 K 61 2 0 RLS 8, respirator, vida ljusstela pupiller, ingen smärtreaktion.

CI
20 M 64 9 0 Vid smärtstimulering antydan till sträckreflex i armar.
CI
21 M 66 23 1,5

Vaken, lyder uppmaningar, tittar upp på tilltal, plegi höger arm, mycket svag även höger ben men
har sensibilitet höger sida. Normal kraft vänster sida, konfusorisk.

CI
22 M 67 17 1,2,3

RLS 2, lyder uppmaning, pratar med mycket svag stämma. Desorienterad, kramar med höger hand
och viftar på tårna på höger fot. Vänster sida paralytisk.

CI
23 K 67 11 5 RLS 2, orienterad x2, inga pareser.
CI
24 M 74 7 1,2 RLS 2, pupillreaktioner utan anmärkning. Liksidig motorik i armar och ben.
CI
25 M 73 11 1,2 Uppgift saknas

CI
26 M 80 2 0

Vid smärtstimulering på bröstet eller supraorbitalt sträcker patienten i båda armarna. Pupiller cirka
3mm vida reagerar trögt för ljus. Vid dolls head får man ut ögonen åt båda hållen. Vid
smärtstimulering i tårna drar han åt sig benen, bilateral babinski..

CI
27 K 80 8 1,5

RLS 7, extension i vänster ben i övrigt paralys i extremiteterna. Normalvida pupiller som reagerar
utan anmärkning för ljus. Undulerande ögonrörelser.

CI
28 K 79 2 0 RLS 2 orienterad till plats och person, vaken, dricker trögflytande. Inga neurologiska pareser.
CI
29 M 69 3 4,10

Djupt komatös, respirator, sträcker något i höger arm vid smärtstimulering, båda pupillerna mycket
små reagerar ej på ljus, inga ögonrörelser eller kornealreflexer, positiv babinski bilateralt.

BT
01 M 60 3 0

Kan titta upp vid tilltal, på uppmaning knipa ihop ögonen och göra vertikala ögonrörelser, ingen
viljemässig motorik i övrigt; tetraparetisk. Kan göra andningsrörelser men kräver respirator

BT
02 K 80 3 0 Död
BT
03 M 20 40 4,6

RLS 3a symmetriska pupiller, normala pupillreaktioner bilateralt, något svag höger arm och ben,
spastisk flektion vänster arm, paralys vänster ben

BT
04 M 64 9 0 Vid smärtstimulering antydan till sträckreflex i armar.
BT
05 M 69 3 4,10

Djupt komatös, respirator, sträcker något i höger arm vid smärtstimulering, båda pupillerna mycket
små reagerar ej på ljus, inga ögonrörelser eller kornealreflexer, positiv babinski bilateralt.
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VD
01 M 36 16 1,2 Uppgift saknas
VD
02 M 35 15 1,2,4

RLS 2, inget tal, spontan ögonöppning, undulerande ögonrörelser, nögot svag höger sida mycket
svag vänster sida.

VD
03 M 59 3 4

Domningskänsla höger ben, lättare i höger arm, lätt dubbelseende. Positiv babinski, lätt dystaxi i
bägge benen.

VD
04 K 71 9 1,3 RLS 3b, normala pupillreaktioner, hemipares vänster.
VD
05 M 48 21 1,3 RLS 2, orienterad x1 grovkraft normal och sidlik
CD
01 M 25 9 3

RLS 2 Vaken, orienterad till person, god kraft i armar och höger ben vänster ben polstrat men rör på
tårna.

CI= Cerebellär Infarkt
BT= Basilaristrombos
VD= Verterbralisdissektion
CD= Karotisdissektion

Behandlingar:
0= observation
1= inoperation av ventrikeldränage
2= resektion av infarcerad lillhjärnsvävnad
3= antikoagulatiabehandling med lågmolekylärt heparin
4= antikoagulatiabehandling med heparin
5= embolisering av aneurysm
6= inoperation av intraparenkymär tryckmätare
7= laminektomi
8= operation av lillhjärnstumör
9= intraarteriell trombolys
10= systemisk trombolys
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4 Diskussion

Studien visar att medelåldrarna vid insjuknandet i de olika strokediagnoserna cerebellär

infarkt, basilaristrombos, karotis- och vertebralisdissektion är låg: 58 år, att jämföra med

den totala medelåldern vid insjuknande i stroke i Sverige som är 77 år.7 Vid en jämförelse

av de olika diagnoserna är det vertebralisdissektion som har den lägsta debutåldern: 50 år,

inkluderar man dessutom fallet av karotisdissektion sjunker den ytterligare: 46. Detta

stämmer väl med tidigare uppmätta relutat.

Vad beträffar de olika behandlingarna är det svårt att bedöma deras effektivitet då

patientmatrialet är för litet och heterogent. Patienterna har behandlats olika beroende på

inkomststatus samt tid från insjuknande till ankomst vid sjukhuset, något som märks hos

patienterna med basilaristrombos (endast 2 patienter av 5 behandlas). Inom gruppen

cerebellär infarkt finns en stor skillnad i symptom och behandling mellan patienter som

har en expansiv effekt av sin stroke och de övriga. En studie med syfte att utvärdera

behandlingseffekt borde inte behandla dessa som en grupp.  I gruppen

vertebralisdissektion förekommer behandlingen operation med inläggande av

ventrikeldränage hos 4 patienter av 5 och således ses här en viss homogenitet.  För att till

fullo kunna nyttja utskrivningsstatus vid individuella bedömningar av behandlingseffekt

skulle ett inskrivningstatus behövas.

Vid granskande av utskrivningsstatus noteras inom gruppen cerebellär infarkt stora

individuella variationer. Grupperna basilaristrombos samt vertebralisdissektion är något
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mer homogena där den förstnämnda gruppens prognostiska utsikter är klart dystra, något

som stämmer väl med tidigare kunskaper.

Medelvårdtiderna varierar inte nämnvärt mellan de olika grupperna, större variation ses

intra- än interdisciplinärt. Noterbart är att det i hela materialet är en klar övervikt av män

(70 %).
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5 Fallbeskrivning 1: 61-årig man med basilaristrombos.

En man med tidigare känd hypertoni inkommer med ambulans från Bollnäs sjukhus där

han sökt akut efter att han vaknat kl. 03.00 med huvudvärk i pannan, svaghet vänster sida

och svårighet att prata.  I Bollnäs har utförts DT hjärna som var utan anmärkning.

Patienten förbättrades succesivt fram till 09-tiden då han ånyo försämrades med

högersidig pares, afasi, motorisk orolighet och svalgpares. Man upprepade en DT hjärna,

som även den var utan anmärkning. Det hela tolkades dock som hjärnstams- eller

cerebellär infarkt och man beslutade att överföra patienten till Akademinska för MRT

med frågeställningen basilaristrombos och ställningstagande till trombolys.

Under ambulansfärden försämras patientens andning, han rör ej på armar och ben och

kräks något som verkar blodtillblandat.

I status vid  inkomst till akutmottagningen noteras att han reagerar med att öppna ögonen

när man ropar åt honom. Har devierande ögonaxlar. Vid dolls head-test står vänstra ögat

still vid vridning åt vänster. Vid vridning åt höger får man viss rörelse av bägge ögonen.

Patienten verkar ha tetrapares. Positiv babinski vänster. Hjärta: regelbunden rytm. Puls ca

90. Blodtryck 170/100.

Patienten läggs in på neurodivisionens intensivvårdsavdelning, NIVA, intuberas och

sederas. Efter en stund i respirator reagerar han då man ropar hans namn. Han har likstora

pupiller som reagerar för ljus. Vid smärtstimulering reagerar han med en viss

flexionsrörelse i armarna. Positiv babinski vänster sida.
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Man sätter en ventrikelsond i vilken det backar en hel del mörkt innehåll, dock ej säkert

blod. Han har temp 38˚, förhöjd LPK. Man tar en lungröntgen.

MRT görs och visar en basilaristrombos samt manifest infarkt i hela pons. Man

bedömmer att intraarteriell trombolys ej är aktuell då blödningsriken är för stor.

Dagen efter inskrivningen ligger patienten fortfarande i respirator, något försök att få

honom ur respiratorn har ej gjorts. Han tittar upp men ger ingen blickkontakt, på

kommando kan han utföra vertikala ögonrörelser men ej horisontella. Det högra ögat står

något lägre än det vänstra, pupillerna är 2-3 mm vida. En diskret pupillreaktion kan

skönjas. Vid Dolls head får man inte ut ögonen åt sidorna, en viss rörlighet i höger öga

kan möjligen noteras. Han kramar ej händerna eller rör på benen på kommando. Inga

rörelser noteras vid smärtstimulering. Bicepsreflexerna är livligare än normalt, speciellt

höger. Även livliga patellarreflexer. Babinski negativ bilateralt. God klonus bilateralt.

Har en tonusökning i benen men ej i armarna.

Dag tre hävs sederingen, patienten är vaken, tittar upp, kan på uppmaning knipa ihop

ögonen och göra vertikala ögonrörelser. Inga rörelser alls i extremiteterna. Kan göra

andningsrörelser själv men klarar sig inte utan respirator. Patienten bedöms lida av locked

in-syndrom, då man anser att man inte kan göra mer åt situationen skrivs han ut till sitt

hemsjukhus.
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Vårdas därefter på IVA i Bollnäs. Patienten är tracheostomerad och kräver respirator.

Han återfår succesivt viss funktion, kan kommunicera med nickar, huvudskakningar och

blinkningar även viss rörlighet i extremiteter på vänster sida. Han bedöms som helt

adekvat i sin komunikation. Han drabbas av infektioner från framför allt luftvägarna men

dessa kan bekämpas med antibiotika. Efter cirka två månader skrivs han ut till Gävle

sjukhus för att där kunna prova ut en respirator för hemmabruk  och vidare vårdas på

länsrehabiliteringen i Sandviken.

Efter ytterliggare cirka 3 månader återkommer patienten till IVA i Bollnäs. Han har nu

rehabiliterats så pass att han kan andas själv, men behöver trachealkanyl. Bedöms som

efter omständigheterna aktiv och välmotiverad. Vårdas i Bollnäs i väntan på normaliserat

boende i hemmet, då man påvisar växt av meticillinresistenta stafylocockus areus

(MRSA) i trachealsekret överförs han efter ungefär 2 veckor till infektionskliniken i

Gävle.

Kliniska kommentarer

Denna man har en känd riskfaktor för stroke, hypertoni, hur det är med det övriga vet vi

inte just vid det tillfället. Han är 61 år vilket är en relativt ung ålder i strokesammanhang,

medelåldern för män att insjukna i stroke i Sverige är 77 år. Patienten vaknade kl 03 på

natten, det innebär att vi inte säkert vet när tidpunkten för insjuknadet är, man måste utgå

från det sämsta tänkbara, dvs. när han gick och lade sig. Insjuknadet med ont i huvet är

inte typiskt för ischemisk stroke, det är lite vanligare vid blödningar, övriga symtom,

svaghet i vänster sida och svårighet att prata för tankarna till stroke. Man skulle vilja veta



Per Lenngren Hysing Sida 16

vad ”svårigheter att prata” betyder; är det en språkstörning dvs dysfasi, vilket innebär en

kortikal skada i dominant hemisfär, eller är det en artikulationsrubbning, dysartri, som

innebär en suddighet av talet, och då mer kan vara orsakat av skador på kranialnerver

alternativt supranukleära skador, någonstans mellan kranialnervskärman och

kontralaterala kortex.

Man utförde en datortomografi (DT) av hjärnan som var normal, vilket med stor

sannorlikhet utesluter en blödning. Infarkt av hjärnan kan man dock inte utesluta,

eftersom vissa delar av hjärnan är svåra att se med DT, samt att det tar tid för att kunna

upptäcka ischemiska förändringar med DT. Av kliniken bedömde man dock att det rörde

sig om en hjärnstams- eller lillhjärnsinfarkt, och man överförde patienten till Akademiska

sjukhuset med frågeställning basilaristrombos och beredskap för eventuell trombolys.

Basilaristrombos är en fruktad typ av stroke som tidigare ansågs i det närmaste 100 %-igt

fatal. Idag vet vi att det är vanligare än vad vi tidigare trodde och på Akademiska

sjukhuset kan man behandla det med intraarteriell trombolys, under förutsättning att

patienten inkommer i tid. Tiden är, som alltid vid stroke, av största betydelse, och de

flesta bedömmare anser idag att 12 timmar är det tidsintervall som gäller.

Under transporten in till Akademiska försämras patienten, inte helt ovanligt.

Vid ankomsten till Akademiska är patinten mycket påverkad, medvetendet är sänkt,

ögonmotoriken är påverkan och han är helt förlamad i armar och ben (tetraplegisk), allt

detta pekar på en skada i hjärnstammen. Temperaturen är lätt förhöjd och de vita
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blodkropparna i blodet är förhöjda, något man ofta ser vid stroke, och som är helt

ospecifikt. Det skulle kunna vara tecken på uppseglande infektion (t.ex. att pat har

aspirerat under natten), och det är antagligen därför man undersöker pat med en

lungröntgen.

En magnetkameraundersökning (MRT) av hjärnan utförs, och man ser en manifest infarkt

i hela pons och eftersom infakten redan är ett faktum (samt sannolikt även tidsgränsen är

osäker) beslutar man att avstå från trombolys. Den eventuella vinsten överväger inte

riskerna.

Dagen efter insjuknandet är patien fortfarande i respirator, han har ett mycket påverkat

neurologstatus, allt detta sammantaget stämmer bra med ett sk Locked in-syndrome, ett

mycket fruktat tillstånd efter basilarsitrombos. Vid locked in syndrome är de högre

funktionerna bevarade, tanken och känseln är bevarade, medan motoriken är utslagen.

Det enda som patienterna viljemässigt kan utföra är ofta vertikala ögonrörelser samt att

blinka. Patienten är bokstavligen fångad i sin egen kropp. Om det kliar eller smärtar på

benen så känner patienten detta, men kan inte göra något åt det. Hörseln är bevarad, men

det enda sättet att kommunicera är via blinkningar. Prognosen är på sikt dyster.
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6 Fallbeskrivning 2: 66-årig man med cerebellär infarkt

En 66-årig man, före detta rökare, har insjuknat två dagar innan inkomst till akuten i

Eskilstuna med kraftig yrsel, innan detta har han upplevt en tilltagande dyspné under

några veckor och har sedan 10 år Menieres sjukdom. EKG visar förmaksflimmer som

digitaliseras och patienten läggs in med telometriövervakning, man gör en  DT för att

utresluta stroke. Svaret på denna kommer på villovägar och erhålls inte av ansvarig läkare

förrän följande dag. Denna visar lillhjärnsinfarkt, vidare temporalhorn än ordinärt men

samtidigt rikligt med fåror. Man finner även ett pleuraexsudat och misstänker malignitet.

Under dag 2 blir patienten mer konfusorisk och frun känner ej igen hans beteende.

Förnyad DT på kvällen visar kraftig ventrikeldilatation och demarkation av infarkten.

Fjärde ventrikeln är dock relativt öppen. Det finns fortfarande fåror. Patienten är RLS 2

men man tycker att han blivit ännu något tröttare och beslut om överförsel till

Akademiska tas. Inför transporten får pat andningsstillestånd och intuberas.

I ankomststatus Akademiska noteras att patienten är intuberad och sederad. Hjärta inga

biljud. Blodtryck (efter att diprivan satts ut) cirka 200 systoliskt frekvens 95

oregelbunden. På lungorna hörs en lätt dämpning höger i övrigt sidlika men med lätta

rassel. Buk: inga resistenser. På central smärtstimulering svarar patienten med inadekvata

flexionsrörelser, han drar distinkt undan vid perifer stimulering. Han är RLS 5 och har

nedsatt tonus höger, små pupiller, närmast pontina där någon ljusreaktion är svår att se.

CRP stegring. Patienten anmäles akut för operation med ventrikeldränage samt

dekomprimering av infarkten. Han får KAD, artärnål, D-sond samt fortsatt digitalis. Man
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tar en lungröntgen. Han opereras samma dag med kraniektomi, laminektomi C1,

utrymning av infarcerad lillhjärnsvävnad och inläggande av ventrikeldrän.

Nästa dag är patienten RLS 3A förmaksflimmret noteras. Man beställer DT thorax och

DT hjärna-kontroll.

Ytterliggare 3 dagar senare är patienten fortfarande RLS3A. Tittar upp och ger

blickkontakt. Inga pareser. DT skalle-kontroll ser bra ut. På DT thorax ses ca 4 cm

högersidig pleuravätska och atelektas i anslutning till denna men inget tumörmisstänkt.

Patienten har en tromboflebit vänster arm där det tömmer sig pus, kirurg konsulteras.

Två dagar senare är patienten extuberad och ventrikeldränet borttaget. Patienten är nu

RLS 2 utan pareser. Har ännu inte kommit igång att äta så svalgfunktionen bedöms

osäker. Bilaterala tromboflebiter på underarmarna men ultraljud har ej kunnat påvisa

någon abscess. CRP går långsamt nedåt, utskrivning planeras till nästa dag.

Följande dag skrivs patienten ut till IVA i Eskilstuna. Han är då fortfarande RLS 2 utan

pareser.

På IVA i Eskilstuna bedömns patienten vara så pass stabil att han redan samma dag skrivs

ut till medicinsk vårdavdelning. Där beskrivs han följande dag  som vaken och

opåverkad. Klagar på lätt huvudvärk som släpper på Alvedon. Han sätts in på Trombyl
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med tanke på ff. Får träffa sjukgymnast och arbetsterapeut som gör en bedömning inför

mobilisering.

Efter ytterligare cirka en och en halv månad skrivs patienten ut till hemmet. Efter

sjukgymnastik och träning med arbetsterapeut  är han nu uppegående utan hjälpmedel

och har inga kvarstående balanssvårigheter, dock kognitiva rubbningar och

minnessvårigheter. Han pratar ibland osammanhängande och ger inadekvata svar. Man

har i stort sett lyckats normalisera hjärtfrekvensen efter insättande av Atenolol, även

blodtrycket har förbättrats efter insättande av Enalapril. Pleuravätskan har försvunnit.

Under vårdtiden har patienten kunnat åka på permissioner med mycket gott resultat.

Ett halvår senare beskrivs patienten, vid ett mottagningsbesök,  av hustrun som

välfungerande, han har inga pareser, talet går bra och är innehållsmässigt normalt.

Kliniska kommentarer

Denna patient har ett något atypisk inssjuknande: Yrsel är ju inget typiskt symptom vid

stroke, dessutom har patienten en känd yrselorsak, Menieres sjukdom. Man undrar vad

den tilltagande dyspnen står för, är det en andfåddhet pga förmaksflimmer och därtill

hörande hjärtsvikt? På hemorten gör man en DT av hjärnan som inte visar något

anmärkningsvärt förutom vidgade temporalfåror, ett tämligen ospecifikt fynd med osäker

relevans. Patienten har även ett pleuraexudat och man misstänker en bakomliggande

malignitet. Ett nyupptäckt förmaksflimmer behandlas med digitalis.
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Patienten försämras under dagen, frun känner inte igen patienten, en förnyad DT visar en

ventrikeldilation och en synlig infakt (i lillhjärnan antar jag), man kontaktar Akademiska

sjukhuset och inför transporten försämras patienten, får andningsstillestånd och man

tvingas att intubera patienten. Allt detta sammantaget tyder på att patienten håller på att

klämma in och riskerar att avlida, det illustrerar också att timingen och hastigheten av

handläggningen är av störtsta vikt.

Vid ankomsten till Akademiska är patienten djupt medvetslös (RLS 5) och man beslutar

om omedelbar operation. Operationen är tämligen omfattande men principen är enkel, det

gäller att lätta på trycket så att patienten inte avlider.

Efter 3 dagar är patienten fortfarande medvetslös, men ändå klart förbättrad.
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