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Kasuistikk

Ung kvinne i slutten av 20-årene. Stort sett frisk. Mange jern i ilden, kjæreste og venner. 
Nyutdannet lege og akkurat kommet hjem etter fire måneder på et feltsykehus i Nord-Irak.

Etter hjemkomsten syntes hennes nærmeste hun virket forandret. Nærmest ut av det blå
kunne hun bli engstelig, begynne å svette, skjelve og få prikninger i kroppen. Ofte ledsaget 
av kvalme og ubehag i magen, varighet kun få minutter. Vansker med å fokusere på jobb og 
ble etter hvert bedt om å oppsøke fastlegen. Selv om han var noe usikker over symptomene 
valgte han å gi henne SSRI. Hun følte seg bedre etter kort tid og begynte å jobbe igjen.

Diskuter differensialdiagnoser og spørsmål som burde vært stilt

Noen måneder senere forsøkte hun å frelse en pasient på sykehuset der hun jobbet og ble innlagt på akuttpsykiatrisk 
avdeling. Rett før innkomstsamtalen ble hun igjen kvalm, men hun forklarte det med at hun var engstelig for innleggelsen. 
Hun beskrev en plutselig religiøs oppvåkning som hadde kommet etter hjemkomsten fra Irak og hun iblant kunne se Jesus 
følge med på henne. Hun hadde påbegynt en bok om dette og skulle snart i gang med bok nr 2. De neste dagene satt hun 
nærmest upåfallende og skrev for seg selv. Iblant virket hun redd og var fjern i blikket og trakk seg da tilbake. Legene klødde 
seg i hodet over dette symptombildet, men siden hun var førstegangssyk rekvirerte de MR caput og standard EEG. Begge 
uten patologi. Tolket som psykose og hun fikk olanzapin, uten effekt. Forsøkte deretter andre antipsykotika uten særlig effekt, 
og etter fire uker var hun ikke blitt noe bedre.

Diskuter differensialdiagnoser og aktuelle utredninger. 
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Nevropsykiatri

• Atypisk symptomatologi

• Atypisk reaksjon på behandling 

eller

• Ingen reaksjon på behandling

• Somatisk sykdom eller skade?



Epilepsi

• Klassiske psykiske symptombilder

• Antiepileptika – psykiske symptomer

• Sekundære psykiske problemer

• PNES 



Temporallapsepilepsi

• Uten bevissthetspåvirkning (aura) 

– Somatosenoriske eller sensoriske (uvel, lukt-, 
smak- eller hørselhallusinasjoner, visuelle 
illusjoner, vertigo)

– Psykiske (déjà vu, jamais vu, stereotype 
flashbacks, frykt eller angst, depersonalisering)

– Autonome (endring i puls, svette, kvalme) 



Temporallappsepilepsi

• Med bevissthetspåvirkning

– Stopper opp, utrykksløs og stirrende, evt dilaterte
pupiller

– Smatting, tygging, svelging

– Manuelle automatismer, evt ensidig dyston stilling 
av ekstremiteter, øye/hodedeviasjon

– Postiktal forvirring

– Amnesi for anfallet

– Evt GTK



Supplerende undersøkelser

• EEG  > 50% normale (2 standard, 1 
søvndeprivert. Evt langtids-)

• MR caput (hippocampusatrofi og økt 
signalintensitet)   

• (PET)

• Mulig assosiasjon mellom autoimmunitet, 
limbisk encefalitt og temporallappsepilepsi



Behandling

• Lamictal, Trileptal, Tegretol, Trimonil, Keppra, 
Topimax, Zebinix, Orfiril, Deprakine, Epinat
(høy – moderat)

• Epilepsikirurgi (moderat)

• (Dyp hjernestimulering)



DD temporallappsepilepsi

• Andre epilepsier
– Absensanfall (plutselig start, ingen aura, <30 sek, 

ingen postiktal konfusjon, ingen automatismer)

– Frontallapssanfall med bevissthetspåvirkning
(plutselig start og stopp, minimal postiktal
forvirring, evt atferdsforandringer med 
vokalisering og komplekse motoriske og seksuelle 
automatismer)

• PNES, panikkanfall, søvnforstyrrelse, Periodic limb
movements, tardive dyskinesier



Anfall

• Derealisasjon

• Déjà vu

• Jamais vu

• Depersonalisasjon

• Angst 

• Parestesier

• Panikkanfall?

Malt et al. Lærebok i psykiatri. Gyldendal 2018.



Anfall

• Flashbacks

• Synshallusinasjoner

• Lukthallusinasjoner

• Angst

• Depersonalisasjon

• Illusjoner

• PTSD?

Malt et al. Lærebok i psykiatri. Gyldendal 2018.



Anfall

• Akutt deprimert

• Akutt suicidalfare

• Akutt angst

• Akutt impulsivitet

• Recurrent brief depressions?

Malt et al. Lærebok i psykiatri. Gyldendal 2018.



Psykogene nonepileptiske anfall
PNES

• Emosjonelt utløst

• Med og uten epilepsi

• Konversjonstilstander, somatiseringstilstander, 
PTSD, hypokondri, PF, simulering eller ukjent.

• Hodeskader?

• Klinisk observasjon, EEG, MR, video, 
psykiatrisk vurdering



PNES

Taler for epilepsi
• Plutselig start
• Oppstår fra søvn
• Øyeåpning/utvidelse
• Postiktal forvirring/søvn
• Postiktalt pustemønster
• Cyanose

Taler for PNES
• Bevart bevissthet
• Lukkede øyne
• Personer rundt kan lindre eller 

forverre anfallet
• Lang varighet
• Iktal eller postiktal gråt
• Fluktuerende
• Asynkrone bevegelser
• Bekkenfremskyving
• Side-til sidebevegelser av hode

eller kropp
• Opistotonus

http://nevro.legehandboka.no PNES. November 2017.



PNES

• Alvor og respekt

• ”Stress-relaterte anfall”

• Henvisning psykiatri (kognitiv adferdsterapi)

• Sertralin



Kasus

• Innblandet i alvorlig ulykke
• Ikke bevissthetstap, nevr. us. og MR caput ua.
• Smerter
• Skvetten
• Irritert
• Engstelig
• Deprimert
• Fatigue

Panikkanfall?



Traumatiske hodeskader (TBI)

• Øker

• Fokal / multifokal kontusjon

– Kortikal grå substans frontalt og temporalt  

• Diffusaksonal skade (DAI)

– Subkortikal hvit substans, corpus callosum, 
hjernestammen (timer – døgn)  

• Sekundære skader (kaskade av molekulære
skademekanismer)



Posttraumatisk hjernesyndrom

• Hodepine, svimmelhet, 
konsentrasjonsvansker, økt trettbarhet, 
irritabilitet, søvnproblemer

• Som oftest lette nevrol. utfall

• MR, CT og SPECT kan være normal

• Utfordring: Diffus biologisk skade eller 
posttraumatisk angst eller depresjon?



Posttraumatisk hjernesyndrom

• Økt forekomst av

– Depresjoner

– Schizofreniliknende psykoser (paranoid)

– Affektive psykoser

• Fiendtlighet

• Håpløshet og økt suicidalitetsrisiko



Frontallappssyndrom

• Personlighets- og atferdsendringer etter skade

– Perservasjon, emosjonelt flat, sosialt insensitiv, 
svikt i eksekutiv funksjon, hyperaktiv, ukritisk,..

– Nevro.us, MR caput og EEG ofte ua.

– Riktig behandling essensielt 



Differensialdiagnostikk

• Vanskelig

• Aggressive utbrudd: EEG

• Depresjon

• Bipolar lidelse

• Billeddiagnostikk (inkl. kontusjon og fokale og 
diffuse aksonale skader) 

• Nevropsykologiske tester (utfordrende)



Kasus

• Tvangssymptomer

• Raseri, vold- og drapsfantasier

• Seksuelle impulser

• Dysmorfofobi

• Søvnvansker

• Personlighetsforstyrrelse?



Gilles de la Tourette

• Tics

• 1/3 forsvinner/avtar/består

• ADHD, OCD, motoriske vansker, dyskalkulie

• Depresjon

• 2/3 personlighetsforstyrrelser

• 20% av Asperger har også Tourette

• Genetisk? 



Tics

• Motoriske 

– Enkle (f.eks blunke, grimaser, trutmunn, rykninger) 

– Komplekse (f.eks biting, berøre, bevegelser)

• Vokale 

– Enkle (kremting, hyling, bjeffing, gurgling)

– Komplekse (ord, fraser, gjentakelser)

• Skjulte (stramme mage, inkontinens, 
tanketics) 



Diagnostikk

• Klinisk, > 1 år

– Multiple motoriske og ett el flere vokale tics

– Mange ganger per dag, nesten daglig el 
intermitterende i < 3 mnd

– Debut <18 år

– Utelukke andre sykdommer

• MR, EEG, spinalvæske evt for DD.



Tourette

• Kognitiv terapi

• Medikamenter (nevroleptika, botox, cannabis, 
dyp hjernestimulering)



Kasus

• Ufrivillige bevegelser

• Tap av emosjonell kontroll

• Personlighetsforandring

• Kognitiv svikt

• Manglende evne til sakkadiske øyebevegelser



Huntingtons chorea

• Arvelig nevrodegenrativ (cortex og 
basalganglier)

• Ufrivillige bevegelser og kognitiv svikt 

• >50%: psykiatrisk debut: depresjon (DD!),  
irritabilitet, apati, varierende psykoser, 
personlighetsforandring



Huntingtons chorea

• Opphopning i familien

• Ikke responderer som forventet

• Uvanlig sykdomsbilde

• Genetisk testing (sensitiv og spesifikk)



Huntingtons chorea

• DD: Andre nevrodegenerative sykdommer

• Tegn som taler mot HD

– Chorea kun i oro-facial region

– Ekstremitetsataksi

– Gangvansker (bredbaset ataktisk)

– Øyemotilitetsforstyrrelser (blikkpareser, 
nystagmus, etc)

– Epileptiske anfall

Martino et al. The differential diagnosis of Huntington´s disease-like syndroms: ”red flags for the clinician”. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013



Huntingtons chorea

• Ingen kausal behandling med dokumentert 
effekt

• Tardiben

• 2. generasjons antipsykotika, SSRI, Tegretol

• Dyp hjernestimulering


