
1

Malign media patienter på Akademiska
sjukhuset 2004-2006

Läkarkandidat: Miika Ek, Uppsala Universitet
Handledare: Erik Lundström, neurolog, Akademiska Sjukhuset
        Antal sidor 20, antal ord 3860

5 poängs projektarbete inom ramen för läkarprogrammet



2

Innehållsförteckning

1 Inledning...........................................................................................................................3

2 Metod................................................................................................................................5

3 Resultat.............................................................................................................................6

4 Diskussion.........................................................................................................................7

5 Patientfall 1: 60-årig kvinna med malign mediainfarkt....................................................9

6 Patientfall 2: 54-årig kvinna med malign mediainfarkt..................................................12

7 Referenser.......................................................................................................................17

8 Bilaga 1: Patient tabell Malign Media Akademiska sjukhuset 2004-2006.....................18

9 Bilaga 2: Reaktionsgradskalan RLS-85..........................................................................20



3

1 Inledning

I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 personer av stroke. Av dessa insjuknar 85 % i

hjärninfarkt, 10 % i intracerebrala hematom och 5 % i subarachnoidalblödning. Hos dom

som drabbas av hjärninfarkt är malign a. cerebri media (malign media) den vanligaste

dödsorsaken inom en vecka efter infarkten. En malign media infarkt definieras som en

hjärninfarkt inom mer än 50 % av a. cerebri medias försörjningsområde, med

efterföljande hjärnödem som orsakar masseffekt med förhöjt intrakraniellt tryck och

transtentoriell herniering. Detta kan ses på en datotomografisk undersökning av hjärnan

som en förskjutning av medellinjen1. Inom de två första dygnen sjunker patienterna i

medvetande och dilaterar ena eller båda pupillerna2. De flesta patienterna kräver

respirator vård i det akuta stadiet. Kliniskt har patienterna ofta hemiplegi, ofrivillig blick

och huvud vridning åt sidan. Transtentoriell herniering med hjärndöd som följd är den

vanligaste dödsorsaken vid dessa infarkter. För de patienter som inte utvecklar en malign

mediainfarkt så utvecklar sig den maximala hjärnsvullnaden efter tre till fem dygn.

1995 föreslogs hemicraniectomi som behandling för att sänka det intrakraniella trycket

och förhindra ytterligare infarcering vid maligna media infarkter. Hemicraniectomin

sänkte mortaliteten från 76 % till 32 % i jämförelse med icke hemicraniectomerade

malign media patienter2. Trombolys verkar inte ha någon effekt vid dessa infarkter.

Kombinerad behandling med trombolys och hemicraniectomi verkar inte ge någon

additiv effekt jämfört med hemicraniectomi ensamt3.

Syftet med detta projektarbete är att a) undersöka hur många patienter med malign media

infarkt som behandlats vid Akademiska sjukhus under tidsperioden 2004-2006, b) belysa
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vilken behandling de har fått samt c) även beskriva deras tillstånd efter behandlingen.

Dessutom har två patientfall i detalj beskrivits.
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2 Metod

Projektet är en retrospektiv studie där alla patienter med malign media infarkt som

vårdats på Akademiska sjukhuset från 2004 till 2006 ingår. För att hitta dessa patienter

har vi använt oss av det patientadministrativa systemet IMX Open. I programmet har vi

sökt fram alla patienter med någon av diagnoserna I63 (cerebrala infarkter) eller I64

(akuta cerebrovaskulära sjukdomar ej specificerade som blödning eller infarkt) mellan

åren 2004 till 2006. Sökningen i IMX Open gav totalt 95 träffar. Vid genomgång visade

sig 24 av dessa vara patienter med malign media infarkt. Som definition för malign media

infarkt har vi använt hemiplegi, tilltagande medvetslöshet och pupilldilatation

tillsammans med datortomografi av hjärnan, som visar infarkt i största delen av a.cerebri

medias försörjningsområde. Datortomografiskt ses även efterföljande hjärnödem som

orsakar masseffekt med förhöjt intrakraniellt tryck och förskjutning av medellinjen.

För alla malign media patienter har följande parametrar noterats: kön, ålder, aktuell

behandling samt vårdtiden på neurodivisionens intensivvårdsavdelning (NIVA) eller

neurodivisionens intermediäravdelning (NIMA). Alla patienter som har vårdats på  NIVA

har fått standardbehandling som innebär ventilering, intravenös vätskebehandling och

mannitol. Utöver denna  standardbehandlingen har de flesta patinterna fått trombolys,

opererats med hemicraniectomerade eller bådadera. Två patientfallen har valts ut för att

beskriva insjuknandet och belysa patienternas tillstånd efter infarkten.
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3 Resultat

Under 2004-2006 indentifierades 24 patienter med diagnosen malign media.

Fördelningen under de olika åren var: 2004 sju fall, 2005 11 fall, samt 2006 sex fall. Av

dessa var femton män och nio kvinnor. Medelåldern för hela gruppen är 57 år (SD 7). Det

var ingen åldersskillnad mellan kvinnor och män.

Behandlingen patienterna har erhållit, utöver intensivvårdbehandling, är (1)

hemicraniectomi, (2) intravenös trombolys, (3) observation och (4) både hemicraniectomi

och intravenös trombolys. Tretton av patienterna behandlades endast med

hemicraniectomi. En patient behandlades enbart med intravenös trombolys. Fem patienter

behandlades konservativt med observation. Fem patienter behandlades med både

intravenös trombolys och hemicraniectomi. Patienternas tillstånd vid utskrivning ifrån

NIVA/NIMA och vid återbesök eller i samband med lambåinsättning samt ålder, kön,

behandling och vårdtid presenteras kortfattat i tabell 1.

Medelvårdtiden på NIVA/NIMA för hela gruppen är 9 dygn. Det var ingen skillnad

mellan män och kvinnor avseende vårdtiden.

Tre av patienterna avlider inom en vecka efter insjuknandet och ytterligare två avlider

cirka en månad efter utskrivning ifrån NIVA/NIMA, sammanlagt avlider 21 % av de

insjuknade inom tre månader. Medelvårtiden på NIVA/NIMA för patienterna som

hemicraniectomerats och patienterna som både hemicraniectomerats och fått intravenös

trombolys är tio dygn, medan medelvårdtiden för patienterna som enbart observerats är

fem dygn.
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4 Diskussion

Studien visar att 75 % av patienterna som vårdats vid NIVA/NIMA har behandlats med

hemicraniectomi. Detta är även den behandling som i flera studier har visat sig minska

mortaliteten och de efterföljande neurologiska komplikationerna2,4. 21 % av patienterna

har behandlats med intravenös trombolys och hemicraniectomi. Patienterna fick

trombolys snabbt efter ankomst till Akademiska sjukhuset, men alla patienterna fortsatte

att försämras och blev slutligen hemicraniectomerade. Det finns dåligt med evidens för

att trombolys skulle vara särskilt effektiv vid a. cerebri media oklusion2. I en studie gjord

på råttor, utvärderades effekten av reperfusion (trombolys) och hemicraniectomi enskilt

och båda tillsammans. Studien visade att reperfusion har viss effekt om den ges tidigt

efter infarkten, i studien en timme efter infarkten. Men att hemicraniectomi har effekt

även senare i förloppet samt att kombinerad behandling med både reperfusion och

hemicraniectomi inte har större effekt än hemicraniectomi ensamt5.

Dödligheten på 21 % är något lägre i jämförelse med tidigare studier som visat en

dödlighet på 30 % under den första månaden2. Det kan förklaras med att alla patienter i

regionen ej nödvändigtvis har behandlats på Akademiska sjukhuset då det sker en

selektion dels i region sjukhusen av vilka patienter som skall remiteras och dels på

Akademiska där alla remiterade ej mottages. Det är även troligt att en del patienter som är

ensamboende eller ensamma vid insjuknandet aldrig når vården.

Medelåldern i vår studie på 57 år kan anses vara låg, men maligna media infarkter

drabbar oftare yngre personer. I en tidigare studie var medianålder 49 år hos malign
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media patienter2. Det kan till delvis bero på att det är de yngre patienterna som oftare blir

remitterade till neurointensiv vård, eftersom de har större möjligheter att bli hjälpta av

operation. För strokepatienter i Sverige är medelåldern 75 år1

Man har  försökt att hitta faktorer av prognostiskt värde vid malign mediainfarkt och

hemicraniectomi. I en studie försökte man hitta faktorer som skulle hjälpa till att bedöma

vilka patienter som blir hjälpta av operation och vilka patienter som behöver opereras

tidigt. Studien visade att högre ålder är associerat med högre mortalitet och sämre

tillstånd i efterförloppet6.

Studien visar att behandlingen på Akademiska sjukhuset är i första hand

hemicraniectomi. Resultaten av behandlingen är relativt goda. Mortaliteten är låg i

jämförelse med andra studier, detta kan dock bero på att alla patienter av olika

anledningar inte kommer att behandlas på Akademiska sjukhuset, vars neurokirurgiska

klinik har ett upptagningsområde på nästan två miljoner invånare. De flesta patienterna

får bestående funktionsbortfall av varierande grad.
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60-årig kvinna med malign mediainfarkt

60-årig kvinna med hypertoni insjuknar med blickdeviation åt höger samt vänstersidig

svaghet. Datortomografi av hjärnan visar högersidig infarcering och patienten fick

intravenös trombolys. Initialt RLS 2, trött och medtagen. Andra dygnet får patienten

tilltagande trötthet, huvudvärk och svarslatens. Ny datortomografi av hjärnan visar

uttalad högersidig mediainfarkt med ventrikelkompression pga. ödem. Tredje dygnet

försämring i tillståndet med förvärring av huvudvärken och illamåendet samt total pares

av vänster arm och ben. Fjärde dygnet är patienten fortsättningsvis trött och RLS 2, men

försämras vid 19-tiden till RLS 3b - 4. Ny datortomografi av hjärnan  visar uttalad

expansivitet av den högersidiga infarkten, oblittererade basala cisterner, inga fåror finns

och höger sidoventrikel är komprimerad. Man beslutar att transportera patienten från

universitetssjukhuset Örebro till Akademiska sjukhuset för bedömning. Patienten

intuberas inför transporten. Patienten får sträckkramper och blodtrycksstegring under

transporten. Får 200 mg Mannitol.

Vid ankomst till Uppsala bedöms patienten som RLS 6 och man beslutar för omedelbar

hemicraniectomi. Postoperativt är patienten RLS3A. Har lågt kalium och Hb vilket

åtgärdas med erytrocytkoncentrat och kalium infusion. Även något förhöjt CRP,

patienten blir insatt på Zinacef. Efter åtta dygn på  neurodivisionens

intensivvårdsavdelning,  i Uppsala förflyttas patienten åter till intensivvårdsavdelning i

Örebro. Vid utskrivningen är patienten RLS 2. Orienterad till rum och person, ej tid.

Normala pupiller och ögonrörelser. Normal kraft i höger arm och ben. Paralys i vänster

arm samt mycket svag i vänster ben.

Patienten får i efterförloppet en djup ventrombos och lungemboli. Vid återinsättning av
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benlambån ca. 10 månader efter hemicraniectomin har patienten återhämtat sig väl

neurologiskt. Bor i hemmet med maken och klarar sig helt själv, enbart hjälp vid

duschning. Viss fumlighet i vänster hand och lätt nedsatt kraft i vänster kroppshalva. Går

långa sträckor med rollator, annars med kryckkäppar.

Vid återbesök cirka 14 månader efter hemicraniectomin har hon fortsatt att förbättras

nerologiskt. Hon är nu uppegående utan gånghjälpmedel, använder rollator endast vid

längre sträckor. Kraften i vänster arm har successivt återkommit, nu endast lätt fumlighet

och något minskad styrka i vänster hand. Hon kan utföra vardagssysslor utan

inskränkning. Hon har vänstersidigt synfältsbortfall och nedsatt uppmärksamhet åt

vänster sida, detta är hon medveten om och har utvecklat strategier för att kompensera

detta. Hon har noterat att hon fått sämre tidsuppfattning, denna har dock successivt

förbättrats.

Kliniska kommentarer

Fallet är mycket illustrativt. Det rör sig om en i strokesammanhang ung patient,

medelåldern för kvinnor som drabbas av stroke är i Sverige 77 år. Patienten insjuknar

med en stor ischemisk stroke, blickdeviation är ofta tecken på en stor hjärnskada, och får

en etablerad akutbehandling, intravenös trombolys. Tyvärr hade den behandling inte

avsedd effekt.

Patienten försämras dag fyra, en datortomografi av hjärnan visade en uttalad svullnad och

man beslöt att överföra patienten till Akademiska sjukhuset, där det finns tillgång till

neurokirurgisk kompetens. Under transporten får hon sträckkramper och blodtrycket

stiger, vilket är tecken på förhöjt intrakraniellt tryck. Man ger en akutbehandling i form
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av Mannitol intravenöst. Mannitol har en kortvarig effekt, och hjärnsvullndaden kommer

alltid tillbaka, med i detta fall gav man behandlingen för att vinna tid.

Fallet illustrerar även problemet med malign media, den tidsmässiga timingen av

eventuell operation. Det gäller att operera innan patienten har utvecklat allvarliga

inklämningssymtom. I efterförloppet kan man tycka att man väntade något sent med

transporten. Det är inte optimalt att en patient försämras under transport.

När patienten anländer till Uppsala är medvetandet kraftigt sänkt och man genomför

operationen (hemikranektomi) akut. Operationen får anses som framgångrik och

resultatet efter 14 månader ovanligt lyckosam.
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54-årig kvinna med malign mediainfarkt

54-årig kvinna med tablettbehandlad hypertoni och hyperlipidemi, samt kostbehandlad

diabetes mellitus. Har även haft en misstänkt djup ventrombos samt upprepade

tromboflebiter i underbenen. Hon genomgår en meniskresektion med artroscopi, av höger

knä. Morgonen efter knäoperationen stiger hon upp som vanligt, men ropar sedan på

maken ifrån toaletten. Maken finner henne medvetandesänkt, oförmögen att prata och

helt slapp i höger sida. Maken ringer efter ambulans. Vid ankomst till akuten öppnar

patienten ögonen på uppmaning. Undersökning visar att patienten inte kan föra blicken åt

höger samt är helt slapp i höger sida. Babinskis tecken saknas bilateralt. Datortomografi

av hjärnan görs, denna visar inget avvikande. EKG visar ST-sänkningar inferiort.

Troponin I <0,12 µg/L. Neurologkonsult tillkallas. Denne bedömer att det sannolikt rör

sig om en stor vänstersidig mediainfarkt. Patienten får 23poäng på NIH-skalan.

Trombolys är kontraindicerat pga. patientens knäoperation. Patienten blir inlagd på

strokeavdelning.

Andra vårddygnet blir patienten medvetslös och får dilaterad vänster pupill. Troponin I är

nu 1,7 µg/L . Nytt EKG visar fortsatt ST-sänkning inferiort och högersidigt skänkelblock.

Ny datortomografi av hjärnan visar expansiv mediainfarkt på vänster sida. Patienten blir

intuberad och övertagen till central intensivvårdsavdelningen, CIVA  pga. platsbrist på

neurodivisionens intensivvårdsavdelning, NIVA. Bedöms där vara RLS 5, vänster pupill

är vid och stel, höger pupill är normalstor, men mycket trögt reagerande på ljus. Mycket

svag i höger sida. Patienten hyperventileras och ges Mannitol varvid pupillerna drar ihop

sig något. Patienten anmäles direkt för hemicraniectomi.  Innan operationens början får
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patienten en kraftig blodtryckssänkning som varar i 10-15 minuter och runt 40-50 mmHg

systoliskt. Blodtrycksänkningen lyckas man häva med adrenalin.

Post-operativt förbättras patienten till RLS 4. Kontrollröntgen visar regress av

masseffekten, men ökad utbredning av infarktförändringar. Nu infarcering förutom a.

cerebri media även i a. cerebri anterior och posterior på vänster sida. Fem dygn efter

operationen får patienten en tracheostomi och ytterligare två dygn därefter kan hon tas ur

respirator. Upprepade EKG visar fortsatta ST-sänkningar samt högersidigt skänkelblock.

Sammantaget vårdas hon i nio dygn på CIVA, varefter hon skrivs ut till strokeavdelning.

Vid utskrivningen till strokeavdelning bedöms hon till RLS3B.

Patienten är cirka en månad efter insjuknandet på ögonmottagningen för undersökning.

Denna visar en total högersidig homonym hemianopsi. Ett transthorakalt hjärteko vid

samma tidpunkt visar normal vänsterkammarfunktion. I efterförloppet görs även en

koagulationsutredning där man hittar förhöjd mängd faktor 8. Cirka fem månader efter

hemicraniectomin återkommer hon för planerad cranioplastik. Före operationen är hennes

allmäntillstånd gott och hon sitter i rullstol. Neurologiskt är hon afatisk samt paretisk i

höger arm och ben. Droppfot på högerfot behandlas med ortos. Operationen där hennes

egen benlambå sättes tillbaka går bra. Men några timmar efter operationen sjunker hon

plötsligt i medvetande till RLS4 och dilaterar först höger och några minuter senare

vänster pupill. Pupillerna är ljusstela.Hon intuberas, hyperventileras och ges 500 ml

Mannitol. Datortomografi av hjärnan visar extradural blödning med kraftig masseffekt.

Patienten tas direkt till operation för utrymning av hematomet. Efter den andra

operationen är hon vaken och orienterad, RLS2. Datortomografi därpå följande dag visar

ett cirka 7 mm brett subduralhematom med färskt blod under benlambån och ett cirka 1
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cm stort parenkymatöst hematom frontalt på vänster sida. Hematomet följes kliniskt och

patienten får fragmin i två veckor och därefter trombyl. Hennes habitual tillstånd är

försämrat efter cranioplastiken och hon har tappat intiativförmågan. En ny

datortomografiundersökning visar vid jämförelse med den post operativa undersökningen

att subduralhematomet har försvunnit och en sekundär glios har utvecklats. Patienten har

nu även problem med dysfagi. Samt kraftig böjning av fingrar, tumme och måttlig flexion

i armbågsleden, detta behandlas med botox injektioner. På grund av påtaglig affektabilitet

och viss depressivitet insättes citalopram. I samband med en husvagnssemster cirka två

månader efter cranioplastiken ramlar hon i husvagnen och ådrar sig en collum

chirurgicum fractur i axeln, denna behandlas dock konservativt.

Cirka elva månader efter infarkten skrivs patienten ut till öppenvården. Hon kan då gå

med kryckkäpp, gå i trappa med hjälp av en person. Kör själv rullstol. Behöver hjälp med

dusch, påklädning och bäddning. Har komunikationsproblem, kan upprepa ord och har en

del ersättningsord, men god situationsförståelse. Synfältsinskränkningen åt höger ter sig

inte total längre då hon kan följa saker i höger synfält och ibland uppfatta saker som sker

i höger synfält.

Kliniska kommentarer

Även i detta fall är det en ung patient (se kommenatar till fall 1). Hon inkommer till

akuten med sänkt medvetande och svaghet i höger sida. Det som är lite avvikande här, är

att hon redan initialt har ett sänkt medvetande. Patienter som är sänkta i medvetande så

här pass tidigt i sjukdomsförloppet har vanligtvis en blödning i hjärnan, men

datortomografin var utan anmärkning, vilket med 100 procent säkerhet utesluter en
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blödning. Blödningar ser man dirket på datortomografin (det blir vitt), medan en infarkt

ofta tar flera timmar, ibland dagar att utveckla typiska tecken radioliologiskt. Den

tillkalade neurologjouren bedömmer att det rör sig om en stor vänstersidig arteria cerebri

mediainfarkt. Patienten får 23 poäng på NIH-skalan (NIH står för National Institute of

Health, och det är en stroke-skala som används för bedömning av strokepatienter. 23

poäng är tecken på en stor infarkt).

Hos vissa patienter med stroke kan man se EKG-förändringar som ej är relaterade till

hjärtat (t.ex. samtidig hjärtinfarkt). Orsaken till denna EKG-förändringen är inte helt

klarlag, men man vet att EKG-förändringar är relaterade till sämre prognos. Man måste

under alla omständigheter utesluta ischemisk hjärtsjukdom på sedvanligt sätt.

Tyvärr har patienten en kontraindiaktion mot trombolys, nyligen genomgången operation.

Risken är då stor att man orsakar en stor blödning runt operationen. I detta fall måste man

vänta 1 månad efter operationen. Ett alternativ hade varit att genomför intraarteriell

(katerburen) trombolys, något som Akademiska sjukhhuset ännu inte kan stå till tjänst

med.

Patienten försämras dag 2, tidigare än man brukar se försämringar. Normalt inträffar

hjärnsvullnaden någon dag senare. Patienten sjuknker i medvetande, vänster pupill vidgar

sig och svagheten i högersidan tilltar. Man ger Mannitol som akutbehandling, se fall 1,

dessutom hyperventilerar man patienten i ett försök att sänka det intrakraniella trycket..

Hos denna patient tillkommer dessutom ett blodtrycksfall som man häver med Adrenalin.

Patienten är mycket illa ute.
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Efter operationen ser man att masseffekten har gått tillbaka med det finns en omfattande

infarkt av hjärnan. Patienten har en relativt lång vård postoperativ och skrivs ut till

strokeavdelningen med sänkt medvetande.

Efter en utskrivning har man undersökt patientens ögan och där finner man en total

högersidig homonym hemianopsi, som stämmer bra med infarkten. Dessutom fann man

en förhöjd koagulationsfaktor 8, ett fynd utan större betydelse.

Efter 5 månader opererar man tillbaka en benlambå. Före operationen är hon afatisk

(saknar språkförmåga), är paretisk i höger sida. Operationen kompliceras av att det

tillstöter en blödning några timmar efter operationen, patienten sjunker i medvetande och

efter ny datortomografi av hjärnan ser man att patienten har fått en blödning under

benlambån; återigen akutbehandlar man med hyperventilation och Mannitol. Tyvärr är

patienten i sämre skick efter operationerna.

Cirka 11 månader efter infarkten kan patienten skrivas ut till öppenvård. Hon är då

gångare, klarar trappor med hjälp av en person, köra rullstol;  behöver hjälp med dusch,

påklädning och bäddning. Har kommunikationsproblem och kvarstående

synfältsinskränkning.

Patienten har överlevt, men utgången var inte lika lyckosam som fall 1. Det är dock

omöjligt att i det enskilda fallet bedöma prognosen.
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Tabell 1. Patient tabell Malign Media Akademiska sjukhuset 2004-2006

Patient Kön Ålder Behandling
Vårdtid
Niva/Nima Status vid utskrivning Status vid återbesök (månader efter infarkten)

MM1 K 67 3 6 Avliden -

MM2 M 66 4 13

RLS2A, medelvida pupiller med normal ljusreaktion.
Normal grovkraft i höger arm och ben. Mycket svag i
vänster ben och arm.

Cirka 3 månader: RLS2. Vänstersidig hemipares.
Vänstersidig neglekt samt anosognosi. Höger pupill är
antytt större än vänster pupill.

MM3 M 67 4 3
Går med gåbord. Ingen kraft i vänster arm, endast lite
kraft i vänster ben.

Cirka 3 månader: Går fortfarande med gångbord. Ingen
kraft i vänster arm. Endast lite kraft i vänster ben.

MM4 M 64 1 12 RLS2, pares vänster sida, begränsat tal.

Cirka 5 månader: RLS1. Nedsatt grovkraft i vänstersida.
Vänstersidig hemianopsi samt partiell vänstersidig
facilaispares. Babinskis tecken på vänster sida.

MM5 K 64 3 2

Vänstersidig pares och neglekt. Nedsatt syn samt
synfälltsbortfall. Smärta i vänster skuldra. Sitter i
rullstol.

Cirka 3 månader: Sitter i rullstol. Smärta i vänstersida,
främst i skuldran. Vänstersidig pares och neglekt. Nedsatt
syn och synfältsbortfall i vänster synfält. Har inga
talsvårigheter. Behöver hjälp med påklädning och
toalettbesök.

MM6 M 64 1 10
RLS2-3A, motorisk afasi samt uttalad svaghet i höger
arm även något svag i höger ben.

Cirka 8 månader: RLS2. Afatisk. Grav högersidig
hemipares. Normal kraft i vänster sida.

MM7 M 62 3 3 Avliden -

MM8 M 61 4 14 RLS2, svag i vänstra kroppshalva, pratar ej.
Avlider cirka en månad efter utskrivning till
intensivvårdsavdelning.

MM9 K 60 4 8

RLS2, orienterad till rum och person. Normal kraft i
höger arm och ben. Paralys av vänster arm samt
mycket svag i vänster ben.

Cirka 10 månader: RLS1. Något nedsatt kraft i
handgreppet i vänster hand, men lyfter den vänstra armen
med normal kraft.

MM10 M 60 3 4 RLS1, lätt svaghet i vänster sida.

Cirka 1,5 månader: Uppegående utan stöd. Klara ADL
utan besvär. Inga uttalade pareser. Intakt talproduktion och
hörförståelse. Inga uppenbara perceptuella bortfall.

MM11 M 58 1 11
RLS2, expressiv och delvis impressiv afasi. Högersidig
hemipares.

Cirka 6 månader: Är vaken och alert. Har expressiv
dysfasi. Pratar mycket fåordigt. Har högersidig hemipares.

MM12 M 57 1 16
RLS2, normal höger sida, mycket svag i vänster arm
och ben.

Cirka 5 månader: RLS2. Är ej orienterad till tid men till
plats och person. Vänstersidig hemipares.

MM13 M 56 4 12 RLS3A, vänstersidig hemipares. I ventilator.

Cirka 5 månader: RLS2. Är ej orienterad till tid men till
plats och person. Har nedsatt kognitiv förmåga och är
initiativlös. Är plegisk i vänster arm och ben, även viss
neglekt åt vänster. Normalkraft i högersida. Medelvida
pupiller med normal pupillreaktion.

MM14 K 54 1 9 RLS3B, svag höger sida. Normala pupiller.

Cirka 3 månader: I rullstol. Grav högersidig hemipares.
Stegrade reflexer och fotklonus i högersida. Grovt afatiskt.
Men god situationsförståelse.

MM15 K 50 1 17
RLS2, högersidig hemipares. Reagerar på och lyder
uppmaningar.

Cirka 6 månader: RLS2. Mycket svag i högersida.
Expressiv afasi.

MM16 M 48 1 8
RLS1-2, vänstersidig paralys och neglekt. Ej orienterad
till tid.

Cirka 8 månader: RLS1. Sitter i rullstol. Har personlig
assistent 8timmar/dygn. Är helt slapp i vänster arm.

MM17 M 47 3 9

RLS1-2. Slapp hemipares med avsaknad av volontär
motorik i högersida. Normal kraft i vänstersida. Är
afatisk, kan svara ja/nej på direkta frågor. Förstår
muntliga instruktioner. Inga uppgifter tillgängliga.

RLS2, högersidig hemipares. I respirator. Normala

Cirka 8 månader: Sitter i rullstol. Lider av kraftig dysfagi.
Högersidig hemipares och högersidig central facialispares.
Nedsatt hypoglossusfunktion. Babinskis  tecken samt
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Teckenförklaringar: MM = Malign Mediainfarkt

Behandling: 1 = Hemicraniectomi
                     2 = Intravenös trombolys
                     3 = Observation
                     4 = Hemicraniectomi och intravenös trombolys
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