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Randi 58 år

• Gift, arbeider som sekretær på advokatkontor i 80 % stilling
• Medikamentelt behandlet for hypertensjon. Kneleddsartrose
• Røykte frem til for ca 10 år siden. 
• Medisiner: Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg, Vagifem vag., Stilnoct ved 

behov. 

• Lett feber, muskelverk og luftveissymptomer en ukes tid.



Innlegges med spørsmål om hjerneslag..

• Våknet en morgen og følte seg svimmel (karusellfølelse) og følte at 
bena sviktet da hun skulle reise seg.  Hun prøvde å melde fra til jobb, 
men klarte ikke håndtere telefonen. 

• Arbeidsgiver kontaktet ektemann som dro hjem og oppdaget at hun 
snøvlet og ringer AMK

• Innlegges akutt med spørsmål om akutt hjerneslag samme formiddag

• Hun hadde vært i relativt fin form dagen før innleggelsen, men 
pårørende kunne i ettertid opplyse om unormalt mange skrivefeil på 
sms.



Ved innkomst sykehuset..

• Våken, klar og orientert
• BT 160/90, sinusrytme 91, temp 37,5, ubesværet respirasjon
• Sidelike pupiller med normal lysreaksjon
• Sentral facialisparese hø. side, redusert kraft hø. ben og håndgrep 

(grad 4/5), redusert finmotorikk og bommer ved pekefinger-
nesetipptest hø. hånd, lettgradig afasi, dysartri, litt problemer med å 
ta kommandoer.

• NIHSS 5
• Svelgtest OK. 
• LAB: Na 132, CRP 6, Leukocytter 9,8, ellers normale prøver.



CT caput..



CT caput

• Ødemforandringer både i cortex og subcortikalt i  hvit substans 
frontotemporalt venstre side. 

• CT angio caput/collum uten tegn til stenoser eller disseksjon.



Differensial diagnoser?

• Hjerneinfarkt med mye ødem?
• Tumor? 
• Betennelsestilstander?

• Hun ble behandlet som hjerneinfarkt, fikk ASA 300 mg og Lipitor 80 
mg. 

• Henvist til MR caput med tanke diff.diagnoser. 



Forverring i løpet av kvelden..

• Økende afasi; svarer kun «ja» og «nei»
• Kontroll CT caput uforandret. 
• Konferert med nevrokirurg mtp ødemet, som ikke finner indikasjon 

for invasiv behandling på nåværende tidspunkt



Neste morgen..

• Afasi
• Lett somnolent, men vekkbar
• Hemiparalyse høyre side. 

• Akutt CT caput: Uforandret
• Fremskynder MR caput



MR caput





Uttalt ødem i begge hemisfærer, mest uttalt venstre side. 

Det er ikke overskytning av midtlinjen og ikke kompresjon av venstre 
sideventrikkel.



I hvit substans er det  i frontallapp og temporallapp på venstre side  
utbredde sammenflytende, signalintense forandringer.
Diffusjonsvektet serie syner øket diffusjon i områdene med øket signal 
på FLAIR. 

T1-vektet serie har lett redusert signal i tilsvarende områder. 
Forandringene gir mistanke om en inflammatorisk prosess. 

ADEM er mulig diagnose med diffdiagnoser.



Fallende GCS…

• Ytterligere redusert bevissthet i løpet av dagen og overflyttes 
intensivavdeling

• Gitt SoluMedrol 1g i.v. mtp ADEM og ødemet. 
• Planlagt overflytting til nevrointensiv ved regionsykehus
• Fallende GCS til  6; ingen verbal respons (1), åpner øynene så vidt ved 

smertestimulering (2), flekterer i venstre arm (3), sidelike pupiller
• Intubert før overflytting
• Får sakte hypertont saltvann for å tilstrebe natrium i øvre 

normalområde 



Videre forløp..

• Spinalpunksjon: leukocytter 31, protein 0,96, ikke oppvekst av virus 
eller bakterier

• Får SoluMedrol 1 g x 1 i.v. i 5 dager, deretter overgang til prednisolon
• Aciklovir initialt, men seponeres når SP-HSV-PCR negativ
• Utvikler pneumoni under respiratorforløpet
• Ekstubert etter 12 dager
• Gradvis oppvåkning, men pareser høyre side
• MR etter 13 døgn viser redusert ødem



Utskrevet etter 1 måned..

• Utskrives til rehabiliteringsopphold
• Går da selvstendig og er stødig
• Kraft i høyre side for det meste 5 -
• Fremdeles koordinasjonsvansker i høyre side



Etter 3 måneder..

• Bor hjemme 
• Ingen offentlig hjelp
• Plages med svimmelhet og fatigue
• Ingen store åpenbare kognitive vansker
• Sykemeldt
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• Inflammatorisk og demyelinserende
• Oftest barn og unge voksne (< 40 år)
• Monofasiske

• Men multifasisk hos 10-15 %, vanligere hos eldre

• Oppstår ofte 1-4 uker i etterkant av en infeksjon (eller vaksinasjon)
• Diagnostikken baseres på klinikk og typiske MR-funn
• God prognose i de fleste tilfeller, men behandlingsrefraktære 

varianter forekommer (akutt (nekrotiserende) hemorrhagisk leukoencefalitt (AHLE) 70 % 
mortalitet)



Klinisk undersøkelse

• Vanlige utfall er hemiparese, cerebellar ataksi, hjernenerveutfall 
(inkludert optikusnevritt), myelitt, afasi og bevegelsesforstyrrelser

• Respirasjonen kan rammes ved affeksjon av hjernestamme eller 
cervikalmedulla

• Blod: Leukocytose og høy CRP/SR forekommer. 
• Spinalvæske: lett forhøyet celletall (< 50) og/eller høyt protein, 

oligoklonale bånd forekommer, men sjeldnere enn ved MS
• Noen har MOG eller AQP4-antistoff i serum, evt i spinalvæske

• (ca 9% av voksne og ca 60% av barn)



• MR med intravenøs kontrast viser typiske mulitple (ofte 
konfluerende), store (> 2 cm) lesjoner i både grå (basalganglier, 
thalamus og hypothalamus) og hvit substans (supratentorielt, 
hjernestamme, cerebellum og medulla). Lesjonene kan ha 
omkringliggende ødem som kan gi masseeffekt. 



MR: T2 (UpToDate)



Forløp

• Alvorligheten av symptomene varierer i forløpet og er mest uttalte i 
periode på 2-4 uker

• Mortaliteten er 1-3%. Over halvparten blir bra med ingen eller 
minimale sekveler ila 6 mnd.

• Tilbakefall med demyelinisering (relapserende ADEM) forekommer 
hos mindre enn 10 % etter 3-4 måneder, en må da vurdere 
diff.diagnose MS



Behandling

• På mistanke om ADEM gis høydosert Solu-Medrol 1g  x 1 i 3-7 dager, 
deretter prednisolon 60 mg i gradvis nedtrappende dosering for å 
hindre tilbakefall

• Alternativt immunogloubliner (IVIG), plasmaferese, cyklofosfamid

• Lav terskel for å gi antiviral (aciklovir), antibakteriell og antituberkuløs 
behandling før diagnosen er avklart. 

• Overvåkes med tanke på tegn til økt intrakranialt trykk
• Symptomatisk og støttende behandling

• væske, feber nedsettende, krampebehandling og reduksjon av intracerebralt
trykk evt med dekomprimerende kraniotomi



• Diff.diagnoser:
• MS
• Infeksiøse meningitter/encefalitter
• Neoplasmer og metastaser
• Sinusvenetrombose
• Posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES)
• Myelitt
• Vaskulitt (pimær angiitis of the central nervous system – PACNS)
• Nevrosarkoidose
• Hashimoto encefalopati / steroid responsive autoimmun encefalopati assosiert med thyroiditt (SERAT)
• Lupus i CNS
• Susac syndrom
• Leukodystrofier
• Mitokondriesykdommer
• PML / JC-virus



Andre inflammatorisk encefalitter

• Autoimmun encefalitt (AIE)/Autoimmun limbisk encefalitt
• NMDA-reseptorencefalitt
• Bickerstaff hjernestammeencefalitt

• Steroidresponsiv encefalopati assosiert med thyroiditt (SERAT)

• Stiff person syndrom

• Progressiv encefalomyelitt med rigiditet og myoklonus (PERM)

• Rasmussens encefalitt

• Morvan syndrom

• Paraneoplastiske fenomener



Autoimmun encefalitt

• Affiserer ofte temporallappens mediale deler og gir ofte symptomer 
som kan tilskrives affeksjon av det limbiske system 

• Kalles derfor ofte også for autoimmun limbisk encefalitt

• Subakutt (< 3mnd) debut av 
• hukommelsessvikt med redusert korttidsminne, 
• endringer i mental status og nevropsykiatriske symptomer, 
• kramper, bevegelsesforstyrrelser
• Feber og/eller lett hyponatremi kan forekomme



• MR: typisk signalforandringer i mediale temporallapper og 
basalganglier

• Spinalvæske: pleocystose - antistoffer (AMPAR, LG1, CASPAR-2, GABAB-BR m.fl)

• EEG: Uspesifikk patologi
• OBS paraneoplasi (SCLC, seminom, thymom, lymfom) 
• Postpartum



NMDA-reseptorencefalitt

• Den vanligste av de autoimmune encefalittene
• auto-antistoffer (IgG) mot NMDA-reseptoren
• Ofte unge personer < 45 år, oftest kvinner
• Atferdsendringer, psykose, hukommelsesessvikt, språkforstyrrelser, 

bevegelsesforstyrrelser eller autonom instabilitet (BT, temp, puls, 
urinretensjon, sentral hypoventilasjon), epileptiske anfall

• Prodromale symptomer med hodepine i dager-uker før debut av 
nevropsykiatriske symptomer



• Anti-NMDAR antistoffer kan påvises i serum og CSF, evt bare CSF
• MR: Omtrent halvparten har unormal MR med affeksjon av 

temporallappene eller cortex.

• Kan oppstå i etterkant av HSV-encefalitt (etter uker-måneder)
• OBS Malignitet (> 50 %)
• Omtrent 5% med NMDAR encefalitt utvikler demyeliniserende

sykdom (med MOG - og eller aquaporin-4 antistoffer)



Utredning av akutt encephalitter:

• Klinisk us inkl. nevrologisk u.s
• Blodprøver: Elektrolytter, H-status med diff, CRP, anti-TPO, og anti-

tyroglobulin
• Spinalpunksjon: celletall, protein, virus-PCR, borrelia, bakteriedyrkning
• nevroimmunologiske prøver til HUS eller OUS:

• Encefalittpakke: NMDAR, AMPAR, DPPX, GABAR1/3, Caspr2, Lgi1
• paraneoplasipakke: Hu, Ri, Yo, Ma1, Ma2, amphiphysin, CRMP5, SOX1, Tr, Zic4, 

GAD65)

• MR caput evt med i.v. kontrast, evt PET ved NMDAR encefalitt.
• EEG



• Nevrorevmalab Helse Bergen
• https://helse-

bergen.no/seksjon/Nasjonal_MS/Documents/Fyll%20ut%20rekvisisjon%20for
%20NEVROREVMA%20lab.pdf

https://helse-bergen.no/seksjon/Nasjonal_MS/Documents/Fyll%20ut%20rekvisisjon%20for%20NEVROREVMA%20lab.pdf


Oppsummering:

• Akutte nevrologiske utfall kan være annet enn hjerneslag
• Vær oppmerksom der en har multifokale nevrologiske utfall, spesielt 

fra flere kargebet eller rask progresjon av symptomer. 
• Rask MR caput kan være viktig
• ADEM kan progrediere rask til koma og i alvorlige tilfeller være fatal, 

men har ellers god prognose



Kilder

• Veileder i akuttnevrologi, norsk nevrologisk forening, 
Kvalitetsutvalget, 2019

• Nevro-NEL
• UpToDate
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