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Kognition

förmåga att ta in, bearbeta, lagra, återkalla och 
hantera information för att lösa problem

• minne
• koncentration
• uppmärksamhet
• simultankapacitet
• perception 
• språk
• planeringsförmåga
• problemlösningsförmåga
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Kognitiv dysfunktion 

• Smärttillstånd

• Läkemedel, droger

• Sömnstörning

• Depression

• Stress/posttraumatisk stress

• HJÄRNSKADA
Malin Lindh 2018



Fibromyalgi

• Ökad smärtkänslighet
• Dysfunktion i smärthämmande system
• Reducerade hjärnvolymer
• Avvikelser i transmittorsubstans
• Neuroinflammation

Symtom
Förutom muskelsmärta, ömhet

➢Kognitiva svårigheter
▪ Minne
▪ Koncentration
▪ Simultankapacitet
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Jensen KB et al: Overlapping structural and functional brain changes in patients with long-term 
exposure to fibromyalgia pain. Arthritis & Rheumatism 2013, 65:3293
Kosek, E: Personer med fibromyalgi har inflammation i hjärnan, 2018, ur Albrecht D et al: Brain glial
activation in fibromyalgia, online 2018



Utmattningssyndrom    
enligt socialstyrelsens kriterier

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning till följd av identifierbara stressfaktorer under minst 
6 mån

B. Brist på psykisk energi – minskad företagsamhet, minskad uthållighet, förlängd 
återhämtningstid

C. Minst 4 av nedanstående symtom

- Koncentrationssvårigheter
- Minnesstörningar
- Nedsatt förmåga hantera krav, göra saker under tidspress
- Känslomässig labilitet, irritabilitet
- Sömnstörning
- Kroppslig svaghet, uttröttbarhet
- Fysiska symtom som  t ex värk, hjärtklappning

-
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För forskning, klinik, KEDS test, 
se professor Marie Åsberg
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A. Exposition för belastande händelse
B. Återupplevande
C. Undvikandebeteende
D. Något av följande måste finnas
1. Ofullständigt minne av det inträffade
2. Ihållande symtom på ökad sensitivitet och 

arousal som minst två av nedan
• Sömnsvårigheter
• Irritabilitet, kort stubin
• Koncentrationssvårigheter
• Hypervigilans (är på sin vakt)
• Förstärkt ”startle response” 

Posttraumatiskt  stressyndrom PTSD
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Impact of Event Scale, Kunskapscentrum för 
katastrofpsykiatri. Reviderad 2007



Stress

Kortisolpådrag vid långvarig 
stress.

Långvarig stress hämmar 
nybildningen av hjärnans celler 
som har med minne och inlärning 
att göra . 
Koncentrationssvårigheter och 
minnesrubbningar är tydliga 
tecken vid långvarig stress.
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Konsekvenser av hjärnskada

Funktionsstörningar:

• perceptuellt
• motoriskt
• kognitivt
• emotionellt
• språkligt
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Hjärntrötthet

Symtom

• Onormalt snabb förlust av mental energi vid tankearbete

• Onormalt lång återhämtning av mental energi efter mental aktivitet som 
leder till uttröttning

• Sämre koncentrationsförmåga över tid

• Varierar –ofta bättre på fm, sämre em, kväll. Dagsvariationer. Kan 
ackumuleras från dag till dag om otillräcklig återhämtning

Rönnbäck L, Johansson B
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Johansson B et al: Energiomsättning i hjärnan vid hjärntrötthet efter en 
förvärvad hjärnskada. Pågående pilotstudie Sahlgrenska Akademin, 2018



Vid mental uttröttbarhet efter hjärnskada kräver kognitiva aktiviteter mer resurser och 
blir mer energikrävande  - hypotes om neuroinflammation med funktionsstörning i 
gliaceller, fr a astrocyter eller inflammation i nervsystemet som ger förlångsammad
ledningshastighet

Störd astroglial finreglering av glutamat
Sänkt precision i glutamatsignalering
Astroglial svullnad pga mental aktivitet
Fler och större neurala områden aktiveras

Sänkt informationsbearbetningshastighet

Mental trötthet

Efter Lars Rönnbäck, 
Sahlgrenska akademin, Göteborg



Störd filterfunktion

• oväsentliga inkommande   signaler 
undertrycks inte

• alla impulser betyder lika mycket

• leder till överstimulering av högre 
hjärnfunktioner med trötthet och 
irritabilitet och de kognitiva 
processerna går sämre
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Johansson B Et al: Målinriktad uppmärksamhet och förmåga att 
filtrera bort brus vid hjärntrötthet efter en förvärvad hjärnskada. 
Pågående pilotstudie Sahlgrenska akademin 2018



Lättare hjärnskada (mTBI) – hjärnskakning 
(enl ACRM)

En person med traumaorsakad störning av hjärnfunktionen enl minst ett av följande

1. Period av medvetslöshet
2. Minnesförlust för händelse direkt före eller efter olyckan
3. Någon förändring mentalt i samband med olyckan ( t ex förvirrad, desorienterad)
4. Fokal neurologi (kvarstående eller övergående) men med
• Medvetandeförlust högst 30 minuter och
• Medvetandeförlust enligt GCS som lägst 13 efter 30 minuter
• Minnesförlust efter olyckan högst 24 timmar
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ACRM  American Congress of Rehabilitation Medicine



DTI (diffusion tensor imaging) vid lätt hjärnskada

Kan detektera axonala skador som ej visualiseras med 
hjälp av CT eller MRI
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Lipton L et al 2009, Mayer et al 2010, Katz et al (i Handbook of Clinical Neurology) 2015, Naess-Schmidt et al 2017 
m fl

normal                                 patologisk                                                      3D traktografi



Postcommotionellt syndrom, PCS
Huvudvärk, yrsel, utmattning, irritabilitet, ångest, sömnstörning, 
koncentrationsproblem, minnessvårigheter, ljudkänslighet

➢ Första tiden: 80-100% tänker långsammare, nedsatt koncentration och minne

➢ 3 månader: 50% har återhämtat sig

➢ 6 månader: 40% har fortfarande problem

➢Därefter:      1-20% har problem
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Frågeformulär för PCS ”Rivermead” för symtom och funktionsnedsättning

Prognos från långtidsstudier Umeå universitet



Andra faktorer och tillstånd kan 
ytterligare påverka, t ex

- mediciner
- dålig sömn
- depression
- smärta
- stress

M Lindh 2018
Rek: Sömngåtan av Matthew Walker, Ordfront 2018



PCS och DTI

• Postconcussion symptoms in patients with injury-related chronic pain. 
Stålnacke B-M. Rehabil Res Pract, 2012

• Diffusion tensor imaging findings and postconcussion symptom 
reporting six weeks following mild traumatic brain injury. Lange R et 
al, Arch Clin Neuropsychology, 30: 2015

• Diffusion tensor imaging findings in post-concussion syndrome
patients after mild traumatic brain injury: a systematic review. Khong
E et al. Frontiers in Neurology, 7:2016



Sammanställning av symtom hos patienter med whiplasrelaterade besvär efter 3 

månader, från olika tidigare studier inkluderande författarnas studie 2002

Ur en review av Y Sterner, B Gerdle 2004
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Ur ”Relationship between symptoms and psychological factors five years

after whiplash injury”  av B-M Stålnacke, J Rehabil Med 2009
M Lindh 2018



Mental Fatigue Scale - MFS

En självskattningsskala med hög reliabilitet

Urskiljer mental uttröttbarhet och tar även med 
symtom såsom emotionella, sensoriska och 
kognitiva

15 frågor, max poäng 44

0-10 = ingen risk
10.5-14.5 = risk
15-20 = måttliga besvär
Mer än 20 = svåra besvär

Johansson B et al 2010
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L Rönnbäck (professor i neurologi) m fl. Läkartidningen 2010: Om mental 

uttröttbarhet med koncentrationsstörning, subjektiv minnesstörning mm
Malin Lindh 2018



Likheter i symtom hjärnskakning-
whiplashskada efter 3-5 år

J Styrke 2012, Skallskador och whiplashskador-epidemiologi och långtidskonsekvenser

➢ Nacksmärta

➢ Huvudvärk

➢ Trötthet

➢ Försämrat minne

Hos 30-50% av individerna förelåg kvarstående symtom. Överlappande symtom i grupperna var:
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Om samband och likheter

Cerebral symptoms following whiplash injury: Kischka u et al, European
Neurology, 31; 1991

Cervical spine involvement in mild brain injury: A review. Morin M et al, J 
Sports Med, 2016 (82 abstracts, 43 included)
Saknas data ang association mTBI och cervikogen skada

Cervical spine sprain and mTBI, skademekanism, behandling

Whiplash injury and mild traumatic brain injury: Differential effects on 
cognitive functioning? Beeckmans K et al, Int J Neurorehab, 2017
Inga skillnader avs uppmärksamhet, minne, visuospatiala och exekutiva funktioner

Malin Lindh 2018



Boxning och hjärnskada  
upprepade skador med risk för CTE 

The neuropathology and neurobiology of traumatic brain injury. Blennow K et al. Neuron, 76:2012
Neurological consequences of traumatic brain injuries in sports. Ling H et al. Molecular Cellular Neuroscience, 66:2015
Longitudinal performance of plasma neurofilament light and tau in professional fighters: The professional fighters brain
health study. Bernick C et al. J Neurotrauma 35:2018



Blodbaserad biomarkör- Neurofilament light (NFL) för 
bedömning av skador efter hjärnskakning hos  ishockeyspelare 

Neurofilament light and tau as blood biomarkers for sports-related concussion. Zetterberg H et al, Neurology 2018



Oavsett direkt eller indirekt våld är det huvudets 
rotation som kan orsaka skada på nervceller. 

Vid skada läcker nervcellsproteiner ut som tex 
neurofilamentprotein som kan mätas i 

ryggmärgsvätska och blod.

Exploring serum biomarkers for mild traumatic brain injury: Papa L et 
al, in Brain Neurotrauma chapter 22, 2015



Kan whiplashvåld orsaka hjärnskada ?



Fd Nackskademottagningen i Göteborg (nedlagd 2004) tog emot patienter för en första 

individuell kontakt inom 8 veckor efter olyckstillfället, merparten aktualiserades inom 4 veckor.

Några data från en studie av 174 konsekutiva patienter 

Akuta reaktioner vid olyckan (beskrivna vid 1:a kontakt med Nackmottagningen)
- Svimmat 7.5 %
- Förvirrad 40 %
- Minnesförlust 12.5 %

Uppgivna besvär vid 1:a kontakt ang
- Trötthet 44 %
- Sömnstörning 26 %
- Minnesstörning 12 %
- Posttraumatiska stressymtom enligt IES  45% (från måttliga 16% till mycket svåra 5%)



Ett tillräckligt kraftigt acceleration-decelerationsvåld
kan med höga kontaktkrafter orsaka skada

Vad innebär tillräckligt kraftigt?



Sidovåld



DAI
Diffus axonal skada innebär 
skjuvning och sträckning av 
nervceller på cellnivå. Det 
inträffar när hjärnan snabbt 
rör sig fram och tillbaka 
innanför skallbenet, med 
slitning och skada på 
nervaxonen. Axon
sammanlänkar en nervcell 
med en annan genom hela 
hjärnan. Utspridd axonal
skada stör hjärnans normala 
informationsöverföring. 



DAI - skadelokalisationer





Reaktion vid axonal skada



Reaktion vid axonal skada



Några studier med direkt fokus på whiplash injury
avs DTI och biomarkörer

Gudrun  Silverbåge-Carlsson (neurokirurg SS)  testade i slutet på 90-talet indvider efter 
whiplashvåld, som undersökts av ortoped Olle Bunketorps team, för förekomst av neurofilament i 
spinalvätska och blod som resultat av möjlig skada i CNS. Dock osäkert utfall. 
Nu ambition att på nytt analysera proverna med dagens utvecklade analysmöjligheter.

Nervous issue damage markers in cerebrospinal fluid after cervical spine injuries and whiplash 
trauma. Guéz et al. Journal of Neurotrauma, 20:2003

A review of traumatic axonal injury following whiplash injury as democtrated by diffusion tensor
tractography. Jang SH. Frontiers in Neurology, febr 2018





Missförstånd                      Att klargöra                    

• Att hjärnskada inte kan uppstå utan 
huvudislag

• Att normal CT/MR utesluter hjärnskada

• Att hjärnskadesymtom inte kan beaktas om 
”fritt intervall” förelegat

• Att lindrig hjärnskada inte kan ge svårare 
eller långvarig problematik och att man blir 
bättre med tiden, i alla fall inte sämre

• Acceleration-deceleration-rotation kan orsaka 
hjärnskada

• Ingen undersökning kan säkert utesluta hjärnskada

• Symtom kan uppstå dagar-veckor efter skada

• Diffus axonal skada är en långsam process

• Kan också döljas av smärta eller annan skada

• 15 % får permanenta besvär, 20 % förvärras

Prof Olli Tenovuo, Turku University,  www.internationalbrain.org/olli-tenovuo

http://www.internationalbrain.org/olli-tenovuo


Neuropsykologiska Tester 

➢ Uppmärksamhet

➢ Perception

➢ Spatialt

➢ Språk

➢ Orientering

➢ Minne

➢ Logik

➢ Exekutivt 

M Lindh 2018



Neuropsykologiskt
Screeningtest
t ex  MOCA



Strategier
❑ Tydliggöra för omgivningen

❑ Vila och sömn

❑ Stresshantering

❑ Planering och struktur

❑ Att hantera ljud, ljus och stimulirika miljöer

❑ Balans aktivitet och vila

❑ Om arbete

❑ Om fritid

❑ Om hemmet

M Lindh 2018



Fysisk aktivitets betydelse för hjärnan

• Nybildning av kärl
• Hjärnan får mer näringsämnen och
• Tillväxtfaktorer, t ex BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor)
• Bildas fler nervceller i hippocampus
• Åldersrelaterad minskning av hjärnans volym stannar av
• Synaptiska plasticiteten ökar
• Utskott och synapser ökar och förstärker kommunikationen mellan nervceller
• Kan minska stresshormon och inflammation som är skadliga för hjärnan

Genom dessa positiva förändringar förbättras kognitiva förmågor som minne och 
inlärning

Den kardiovaskulära 
träningen ger störst 
effekt på hjärnan

Center for Brain Repair and Rehabilitation, Gbg´s universitet



Hur göra

Akut: Noggrann olycksanamnes
Medvetandepåverkan
Förvirring/posttraumatiska stressymtom
Minnesförlust

Subakut:   Kognitiv anamnes
Differentiera mellan postcommotio, posttraumatisk stress

Uppföljning: Utveckling av ev kognitiv problematik, hjärntrötthet



Önskvärt

• DTI undersökning
• Biomarkörer

som Neurofilament light



Syftet med kartläggning

• Kunna ge adekvat information

• Förmedla förhållningssätt och behandling/träning

• Bedöma indikation för neuropsykologisk testning

• Adekvat underlag i försäkringssammanhang



Nalle Puh citat

Ju mer man tänker desto mer 
inser man att det inte finns 
något enkelt svar


