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Vedrørende PASIENT (f. XXXXX). Pasienten er utdannet lærer og sykepleier, og har i de 

siste 10 årene arbeidet som lektor ved videregående trinn. Den DATO ble pasienten utsatt 

for et uaktsomt voldstilfelle på en busstur etter en elevekskursjon. Klassen var akkurat sendt 

hjem, og sammen med to kolleger gikk PASIENT til bussen, på vei tilbake til jobb for 

foreldresamtaler. Under bussturen oppsto en situasjon hvor en mann som forsøkte å rømme 

fra billettkontrollørene, hoppet over buss-setene og landet oppå PASIENTs hode. PASIENT 

stod og snakket med kollagen når hun totalt uventet fikk en mann oppå hodet. Da mannen 

dytter seg av og vekk fra hodet hennes, ble hun slengt bakover og slo bakhodet svært hardt i 

døra. Umiddelbart etter ulykken føler PASIENT seg uvel, manifestert med kvalme, 

svimmelhet, og ekstreme smerter i og rundt hodet. Ved tilbakekomst til skolen, ca. 30 min 

senere, sitter pasienten i samtale på avdelingleders kontor (tilbake på skolen) vedrørende 

hendelsen på bussen. Hun nå blitt så dårlig at hun «svimer bort», av og på, dvs. 

hypersomnolens, mens de prater. Avdelingsleder pålegger PASIENT å ta drosje til Oslo 

kommunale legevakt umiddelbart. PASIENT sovner, klarer ikke holde seg våken i drosjen. 

Sovner også i ventehallen på Oslo kommunale legevakt, og blir hentet av sykepleier og lagt 

på båre på Skadeseksjonen til lege kommer. Klarer ikke å holde seg våken. Hun blir her 

diagnostisert med klinisk commotio av dr. NAVN. Dette omtrentlig to timer etter 

skadetidspunktet. På dette tidspunktet, og siden den tid, har hun slitt med nakkesmerter, 

ekstrem hodepine og svært nedsatt konsentrasjon, amnesi, ansiktssmerter, kjevesmerter, 

kvalme, svimmelhet, lys- og lydfølsomhet og konstant tåkesyn. De nærsynkopale tilfellene 

var av og på det første året og er vanlig ved hjernetraume (1), men gikk for sin del gradvis 

over. Utover dette, er symptomene uendrete fra 2010. Skaden blir godkjent som 

arbeidsskade fjorten dager senere, den DATO. 

 

I etterkant har PASIENTs evner blitt evaluert både hos leger og psykologer. På grunn av 

manglende bedring etter ulykken ble hun diagnostisert med post-traumatisk hjernesyndrom i 

DATO av Nevropsykolog NAVN. På bakgrunn av dette blir hun henvist til Ullevål av sin 

fastlege. Her fastlås omsider et posttraumatisk hjernesyndrom, da i DATO. Tre forskjellige 

optikere samt Nevrolog dr. NAVN har påvist samsyns-dysfunksjon i begge øyne, som har 
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oppstått i etterkant av ulykken. Videre har nevropsykolog påvist at PASIENT, til tross for godt 

bevart intellekt, har en ekstremt nedsatt konsentrasjonsevne, helt ned på ti minutter. 

Pasienten hadde tidligere svært gode kognisjonsevner, som var nødvendig i sin jobb som 

lektor. I etterkant har det også blitt påvist leddbåndskader, og foreligget mistanke om 

instabilitet i øvre nakke som skadesekvele. Dette av KLINIKK og [den nå avdøde] dr. NAVN. 

Pasienten utredes per dags dato av dr. NAVN, og i dette øyemed har jeg fått i oppgave å 

gjøre en forundersøkelse innenfor mitt arbeidsområde. Derav denne rapporten. 

 

Ved undersøkelse demonstreres flere nevrologiske defekter. Pasienten sliter med å forklare 

seg, og å holde konsentrasjonen, men klarer fint å svare på konkrete spørsmål såfremt 

svarene er korte. Lengre utredelser oppfattes av meg som rotete og usammenhengende, og 

de samme spørsmålene må stilles flere ganger for å få et tydelig svar. Ved fysisk 

undersøkelse anmerkes umiddelbart anisokori, hvor den høyre pupillen er klart mindre enn 

den venstre. Lysrespons er normal. Motilitetstesting er normal, uten diplopi. Ved 

konvergenstesting (samsyn) faller imidlertid pasienten «ut» og blir svært svimmel. Dette er 

sannsynligvis det som også har blitt anmerket av andre. Hun har utviklet et kronisk tåkesyn, 

og det er dokumentert at synsstyrken hennes er endret etter ulykken (CN 2-4,6). Nervus 

olfactorius (CN1): Videre synes det at hun har utviklet lett hyperosmi i etterkant av ulykken. 

Pasienten forteller at hun tidligere jobbet på gastroavd. på Ullevål (med tilhørende lukt) uten 

problemer, i sin tid som sykepleier. I dag brekker hun seg av langt mildere lukter. 

Trigeminuskomplekset (CN5): Ved utført kjeverefleks-test utløses lett clonus som også 

affiserer hode og nakke. Følsomheten i ansiktet virker symmetrisk, men hun melder om 

smerter i tennene og huden, mest på venstre side. Dette kan godt representere sekundær 

trigeminus-påvirkning, som ofte meldes etter nakkesleng (2,3). MR-bildene (DATO) viser 

skivesubluksering venstre kjeveledd (fig. 1) (og da et mulig Costen’s syndrom (4,5)). Det er 

lett nedsatt tonus i høyre masseter, men pasienten melder ikke om betydelige 

mastikasjonsvansker utover noe smerter ved tygging av hard mat. Cornearefleks-test ikke 

utført. Nervus facialis (CN7): Lett asymmetri i smilet mot venstre på venstre side, og lett 

svekket venstre orbicularis oculi ved styrektesting. Nervus vestibulocochlearis (CN8): 

Romberg er positiv, videre er også «nose-touch» testen positiv, som viser klart redusert 

propriosepsjon. Pasienten sier at hun var mye svimmel før, men er blitt en del bedre etter et 

år med balansetrening hos spesialist. Hun er fortsatt «ustø», sier hun, noe som støttes av 
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den positive Romberg’s. Nervus glossopharyngeus (CN9): Gag-test ikke utført. Nervus 

vagus (CN10), symmetrisk palatal elevasjon, men pasienten sier at hun har lette 

svelgevansker. Nervus accessorius (CN11): Normal styrke i trapezius og 

sternocleidomastoideus. Nervus hypoglossus (CN12): Tungen devierer noe mot venstre.  

I periferien demonstreres normale senereflekser, med unntak av venstre 

pectoralisrefleks, som kun trigges ved forsterkning. Myotomtesting: C1-3 (hodefleksjon, 

ekstensjon, og lateralfleksjon av nakken) er alle normale. I venstre arm demonstreres også 

komplett normal styrke. I høyre arm, og pasienten er høyrehendt, ses lett (grad fire) diffus 

svekkelse i skulderfleksjon (C4), skulderabduksjon (C5), biceps (C5-6), og 5. finger (C8). MR 

av nakken (2017) forklarer ikke disse symptomene, og PASIENT har heller ingen passende 

smerter. Funnet tillegges derfor ingen signifikans. Årsaken til svekkelsen er usikker. 

Hoffmann’s og Babinski’s tester er negative. Styrken i beina ble ikke sjekket. 

 

Basert på pasientens symptomer og påviste nakkeplager, mistenkes en sekundær 

intrakraniell hypertensjon (IH) fra min side, da det synes å passe godt med hennes 

symptomer og historikk. Det er vel kjent at diffuse nevrologiske utfall forekommer ved IH, bla. 

utmattelse (6,7,8), nedsatt konsentrasjon og hukommelsestap (9,10), hypersomnolens (1), 

svimmelhet (11), synsforstyrrelser (12), lys- og lydskyhet, anisokori (13), dysosmi (14), 

hodepine (11), cerebral hevelse (15), m.fl. Det har også vært vist at IH ofte forekommer både 

ifbm med nakkesleng så vel som hjernetraume (16,17,18). Ikke minst, og da passende med 

de to foregående punktene, oppstår IH ofte ifbm craniocervical instabilitet, da obstruksjon av 

vena jugularis interna (VJI) kan forekomme ved skallebasen mellom C1s tverrtagg og 

processus styloideus (11,19,20,21,22,23,24,25,26,27). Nyere forskning har vist at dette 

problemet har høy prevalens, og affiserer [i varierende alvorlighetsgrad] så mange som 70% 

av pasienter med cervical spondylose (22), og 30% av pasienter med mistenkte 

craniovaskulær patologi (21). VJI er hjernens hoveddreneringskanal og drenerer både 

spinalvæske og blod. Kompromittert VJI-dreneringsevne vil således øke spinalvæsketrykk så 

vel som cerebralt blodtrykk, noe som på sin side resulterer i diffuse nevrologiske symptomer.  

 

Gjennomgang av PASIENTs bilder viser tydelig blokkerte VJI ved skallebasen, mest uttalt på 

venstre side. Den høyre venen er redusert fra ca. 59 mm2 til 15mm2 og således innsnevret 

med ca. 75%, mens den venstre synes å være totalt okkludert (figs. 2,3). Det foreligger et 
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«white-vessel sign» kun i venstre vene noe lenger distalt (fig. 4), som med potensiale, da i 

tillegg til den mekaniske blokkeringen, kan foreslå okklusjon og trombosering (propp) av 

venstre sinus transversus cerebri (CVT). Dette bør sjekkes opp / utelukkes vha. en CT- eller 

MR venografi. Doppler ultralyd viser, passende, redusert gjennomstrømning i høyre VJI, men 

flowabsens i den venstre. Forskning har vist at kontrollgrupper, i gjennomsnitt, drenerer 

mellom 700 og 1000 milliliter per minutt (ml/min) via begge VJI kombinert (28,29,30). Özen et 

al.30 har vist at selv hypoplastiske kar (ofte foreligger én dominant og én adominant 

(«hypoplastisk») vene) drenerer ca. 350 ml/min, og at flow-rater under 160ml/min foreslår 

grov obstruksjon eller venetrombose. Pomschar et al. fant at pasienter med hjerneskade ofte 

demonstrerer reduserte dreneringsvolum via VJI (31). I pasientens tilfelle ses dreneringsrater 

langt under forventning, ved kun 300ml/min hø.s., og 30ml/min ve.s., (figs. 5,6) noe jeg 

mener at kan være en passende forklaring på hennes fortsatte symptomer etter 

hjerneskaden som ble påvist på Ullevål. Økt sekundærdrenering ses også via vena 

vertebralis (fig. 7), som er vanlig ved blokkerte primærpassasjer (VJI) (31,32). Dette 

underbygger en påstand om IH. 

 

Som nevnt, kan både nakkesleng og hjernetraume medføre IH, veneblokkering og således 

redusert craniovenøs drenering. Craniocervical instabilitet (CCI) har blitt påpekt flere ganger i 

denne saken, av andre instanser. Kompromittert ligamentøs stabilitet kan medføre en viss 

grad av skjelettglidning i øvre nakke, som ofte manifesteres ved basilær invaginering (33), 

VJI obstruksjon (11,23), bueskyttersyndrom (atlantoaxial hyperrotasjon med strangulerte 

arteria verterbralis) (34), Arnold Chiari malformasjon av cerebellum (35), eller Cock Robin’s 

syndrom (36 side 268). Goel (33) har vist at dette problemet best visualiseres paramediant, 

ved oppstillingen av de craniocervicale fasettledd, som skal være vertikale. Dette kan ses 

selv på vanlige billedsekvenser hvor pasienten ligger på ryggen. Ujevne fasettledd øker 

risiko for utvikling av ovennevnt patologi.  

 

Videre billedgranskning viser flere tegn til CCI. Først og fremst, ses et kraftig ligament- og 

beinmargsødem ved venstre crus av ligamentum transversum (fig. 8), som tyder på at 

pasienten har blitt påført en heftig nakkesmell. Ødemet er svært åpenbart (36 side 256) og 

forbigår lettere signalforandringer som kan forventes hos normalgrupper (37). Det ses ikke 

ruptur av ligamentet, og dens ligger sentrert i det atlantodentale ledd. Dens approksimerer 
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ikke medulla (dvs. klemmer ikke på ryggmargen) og derfor anses dette funnet mer som en 

indikasjon på impaktets heftighet, enn som direkte årsak til pasientens plager [fra min side]. 

Den clivoaxiale vinkel er på 145 ̊, som er tilnærmet normalt (fig. 9) (norm: 150-180,̊ cf. 38). 

Det er 28 ̊ atlantoaxial rotasjon mot venstre, og 31 ̊ mot høyre (figs. 10,11), (oppmålt ved å 

sammenligne fremre og bakre tuberkel av C1 mot C2’s spinosus bifidus og fremre midtsjikt 

av vertebralcorpus), som er i grenseland for hva som kan sies å være normalt (39). 

Fasettleddene, cf.Goel,33 ses klart ujevne (fig. 12), og dette er VJI-kompresjonen ved 

skallebasen, da processus transversus har migrert fremover og således blokkerer VJI’s utløp 

fra foramen jugulare (fig. 13). 

 

Pasienten har definitivt ikke et Cock Robin’s syndrom. Symptomene og triggerne foreslår 

heller ikke et bueskyttersyndrom («Bow hunter’s syndrome», BHS), men for sikkerhets skyld 

ble en dopplerundersøkelse av arteria vertebralis gjort i V3-segmentet (distalt for C1) med 

rotasjon, for å utelukke rotasjonskvelning og vertebrobasilær insuffisiens. Undersøkelsen 

viser, om noe, hypertensive- og ikke hypotensive bølgeformer (figs. 14,15). Flow-

hastighetene er normale; det er ingen tegn til post-stenotiske «tardus parvus» bølgeformer 

eller tilsvarende perfusjonshastigheter. MR (normal T2 sekvens, ikke angiografi) viser også 

normalt signal i begge arteria vertebralis ved bidireksjonal rotasjon (figs. 16,17) (36, sider 

937-938). Det foreligger derfor med all sannsynlighet ikke et BHS. Med hensyn til basilær 

invaginering (BI), så ses initielle tegn til dette, passende med den ovennevnte 

fasettleddoppstillingen. BI foreligger dersom toppen av dens strekkes => 2,5 mm forbi 

Chamberlain’s line (36, side 11). I dette tilfellet strekkes C2’s dens 3,9mm forbi 

Chamberlain’s line (fig. 18), igjen forenelig med ligamentskader og forenelig med BI. Det er, 

igjen, ikke hjernestammekompresjon, og funnets signifikans tolkes av meg mer som en 

skade-/impakt-alvorlighets-indikasjon enn som direkte årsak til pasientens symptomer. Det 

bør dog holdes øye med i fremtiden. Lillehjernen er sunket lett ned i foramen magnum, og 

forbigår øvre sjikt av foramen magnum med 9,4 mm i coronalplan (fig. 19), forenelig med 

cerebellar ektopi. I sagittalplan forbigår den McRae’s linje med 2,5 mm (fig. 20) (40). Dette 

har sannsynligvis ingen klinisk signifikans, men tolkes som en co-indikasjon på IH. 

 

IH symptomologi er allerede drøftet. Med hensyn til billed-indikasjoner, da i tillegg til 

passende symptomer og historikk, er det flere kjennetegn ved IH. De vanligste indikasjonene 
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er, ifølge den nevroradiologiske «bibel», Osborn’s brain (41), bla.; økt øyenerveslire diameter 

(ONSD), utflatet bakre sklera, depresjon av hypofysen, trange laterale ventrikler, og 

nedsunken lillehjerne. Tilleggsfunn er papillødem og høye åpningstrykk ved spinalpunksjon. 

Osborn’s brain (side 1144) sier dog at disse pasientene ofte utvikler sekundære 

spinalvæskelekkasjer grunnet trykkøkning, spesielt ved kroniske tilfeller, og derfor er det 

sjeldent at samtlige billedtegn foreligger. Klinisk mistanke leder utredningen. Studier har for 

eksempel vist at pasienter med refraktorisk migrene, uten papillødem, har demonstrert høye 

åpningstrykk ved kontroll (42). Videre har flere studier vist at åpningtrykkene ofte er i øvre 

sjikt av normalt eller i grenseland hos pasienter som allikevel responderer positivt på IH-

behandling (6,7,11,19,43). Derfor presiserer Osborn et al. at man ofte ikke ser fler enn ett 

enkelt tegn av de flere potensielle, da samtlige tegn baseres på CSF-trykk. Det må også tas 

hensyn til at venogene årsaker til IH både øker kranielle blod- og spinalvæsketrykk, og når 

diagnostikken nærmest utelukkende baseres på CSF-trykk, kan høye falsk-negativ rater 

forekomme. 

 

I PASIENTs tilfelle er det åpenbar flow-reduksjon via VJI, som nevnt. Videre viser ultralyd 

hypertensive bølgeformer i karotis interna (44,45) på venstre side, men normale bølgeformer 

i den høyre (figs. 21,22). Venstre VJI er okkludert, og således passer det med økte tegn til 

hypertensjon i venstre karotis-kompleks. Hun har også flere symptomer på venstre enn 

høyre side. Videre blir det blir også funnet klassiske tegn til CSF-økning. Transorbital ultralyd 

viser økt ONSD (øyenerveslirediameter) på 6,6mm Ø, sammen med et beskjedent 

papillødem og utflatning av bakre sklera (fig. 23). Forskning har vist at slirediameter => 

5,8mm Ø i høy grad korrelerer med patologiske spinalvæsketrykk, og at normalgrensene 

varierer fra 4,5 til 5,5 mm Ø (46,47,48). Det ses også trange laterale ventrikler, som er et 

klassisk funn ved IH (fig. 24) (15,41). Lillehjernen er, som allerede nevnt, presset noe ned i 

foramen magnum. Funnene er forenelige med IH.  

 

Muskelsmerter: Pasienten har dessuten mye muskelsmerter i nakken etter ulykken, og er 

svært palpasjonsøm, spesielt over sternocleidomastoideus, trapezius, levator scapula, 

obliquus superior og splenius capitis. Dette er vanlige funn blant nakkeslengpasienter, men 

kan heldigvis trenes opp med spesifikke metoder (23,49), med god prognose. Forskning har 

vist at nakkemusklene til pasienter med gjennomgang nakkesleng utvikler intramuskulær 
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fibrose og fettinfiltrasjon, dvs. atrofi (50,51,52,53). Dette på grunn av overstrekk og således 

skade på strukturene. Disse funnene bør ikke regnes som varige mén [da det kan 

rehabiliteres], men er naturligvis nok en indikasjon på at pasienten har fått seg en skikkelig 

smell. PASIENT har riktignok mye smerter i nakken, men sier at det helt klart er de 

cephalogene symptomene som har gjort henne ufør. 

 

Det foreligger klare kliniske funn i dette tilfellet, som er forenelige med nakke-/hodeskade og 

passende med pasientens historikk og symptomer. Kan disse funnene ha oppstått av 

psykogene årsaker? Undertegnede er riktignok ingen psykolog, men jeg velger likevel å si 

det følgende: Pasienten forteller at hun før ulykken hadde vært noe sykemeldt pga. en dårlig 

venstreskulder. I DATO var skulderen så dårlig at hun ikke klarte å skrive på tavla, og 

elevene måtte skrive for henne. Hun ble da sykemeldt fra januar til august, men kom så 

tilbake i full jobb. Videre hadde hun noe sporadisk hodepine, men som ifølge pas. 

responderte godt på Ibux og aldri forhindret henne i å jobbe. Til slutt hadde hun også en 

konsultasjonsrunde hos psykolog ifbm familieproblemer, bla. på grunn av opplevd 

utilstrekkelighet med hensyn til å hjelpe sine søsken som slet med helsa. Psykologens 

vurdering var mild depressiv episode uten somatisk syndrom våren DATO. Psykolog mente 

hun tok for mye ansvar for søsken. I samtaleterapien arbeidet hun med hvordan sette 

grenser, og ta bedre vare på seg selv. Oppfølgningen ble avsluttet. Pasienten var i full jobb 

på dette tidspunktet og hadde heller ingen av de plagene som oppstod etter ulykken. 

PASIENT har vært til 3 nevropsykologiske utredninger etter ulykken. Ingen av disse 

konkluderer med psykisk lidelse eller kronisk utmattelse. I DATO ble hun av sin fastlege 

henvist til Psykologisk poliklinikk, KLINIKK, ved NAVN sykehus. Dette er en spesialistklinikk 

for kognitiv rehabilitering etter gjennomgått hodetrauma / hjerneinfarkt. De konkluderer med 

at de ikke kan hjelpe PASIENT, da hun for det første har for god score på kognitive tester, og 

for det andre ikke har fått påvist et cerebralt infarkt eller lignende permanent hjernepatologi. 

Det er, som kjent, riktig at pasienter med psykiske lidelser, spesielt angst og uttalt 

stressproblematikk ofte utvikler kroniske smertelidelser. I disse tilfellene foreligger dog ikke 

en passende fysisk traumatisk hendelse, ei heller signifikante kliniske funn. Videre, i min 

erfaring, oppleves pasienter i denne gruppen ofte som svært nevrotisk, urolige og engstelige, 

selv under behandling. PASIENT oppleves av meg, i kontrast, som rolig og rasjonell, til tross 
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for store fysiske smerter og plager under selve konsultasjonen. Jeg opplever videre at hun er 

disiplinert og har et genuint ønske om å bli bra. Hun har brukt mye midler «out-of-pocket» på 

privatbehandling for å bli bedre, og hun har prøvd seg i jobb 3 ganger på eget initiativ på sitt 

arbeidssted (DATOER) samt arbeidsutprøving via NAV (dessverre uten hell) til tross for 

smertene, i DATO. PASIENT alvorlige smerter og plager oppstod nærmest umiddelbart etter 

skadehendelsen. Kun én time senere «svimer» hun bort på kontoret til sjefen, og klarer ikke 

å holde en normal samtale. To timer etter ulykken diagnostiseres hun med klinisk commotio 

på Oslo kommunale legevakt. Ved etterkontroll på Ullevål sykehus i DATO fikk pasienten, 

som nevnt, påvist et post-traumaumatisk hjernesyndrom. Jeg klarer derfor ikke å se at man 

kan rasjonalisere påstanden om en psykogen årsak til PASIENTs plager, da sett i forhold til 

hendelsesforløpet og konkrete kliniske funn.  

 

I DATO, én måned etter ulykken, oppsøkte pasienten en kiropraktor for hode- og 

nakkebehandling, da hun var svært smertepreget etter ulykken. Under manipulasjonsterapi 

utviklet pasienten store nakkesmerter og utstråling ut i venstre arm. Det ble da påvist en C5-

6 prolaps med påvirkning av venstre C6 nerverot. Det har i dette øyemed vært foreslått at 

hennes plager kan være et resultat av denne kiropraktorbehandlingen og ikke nakkeskaden 

hun led i DATO. Dette er i mine øyne en absurd påstand, for det første fordi symptomene 

forelå allerede før behandlingen, og for det andre fordi pasientens dominerende cephalogene 

symptomer ikke passer med en simpel prolaps. Videre passer det ikke med uttalelser og 

funn verken fra dr. NAVN, NAVN, KLINIKK, eller undertegnede. MR av nakken tatt i 2017 

viser riktignok en moderat C5-6 skivebukning med innsnevring av venstre C6 nevroforamina 

(fig. 25). Ved undersøkelse i dag er også Spurling’s test lett positiv, men det er normal styrke 

i venstre håndledd (C6 myotom). Prolapset har derfor grodd i den grad at det ikke lenger 

foreligger signifikant rotpåvirkning. Jeg vil nokså bastant påstå at dette ikke er relatert, 

overhodet, til pasientens hovedsymptomer, som da først og fremst omfatter hodet.  

 

Inntrykk: Jeg tilbrakte fem sammenhengende klokketimer sammen med pasienten ved 

initiell konsultasjon. Det oppfattes av meg at pasienten har lidd kraftig nakkesleng, og i 

etterkant utviklet cranocervical instabilitet med tilhørende craniovenøs insuffisiens; 

intrakraniell hypertensjon -- på grunn av venøs obstruksjon ved skallebasen. Dette passer 

med pasientens symptomer, historikk, plager, og manglende bedring. Objektive funn er som 
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følger: Kraftig ligament- og beinmargsødem venstre lig. transversum, begynnende basilær 

invaginering, cerebellær ektopi, fasettledd-feilstilling cf. Goel’s kriteria, økt opticus-skjede 

diameter, flate sklera, tynne laterale ventrikler, og ikke minst; obstruksjon av vena jugularis 

interna ved skallebasen, hvis perfusjonssvikt bekreftes ved ultralyd. Sammenhengende 

arteriell hypertensjon anmerkes ved ultralyd i venstre karotiskompleks, ipsilateralt med VJI-

okklusjonen. Dette er kjente post-whiplash og post-commotio sekveler og det er i mine øyne 

tydelig at pasienten har en organisk, og ikke en psykisk lidelse. Pasienten oppleves som 

viljesterk, og slet seg igjennom fem timers intensiv undersøkelse til tross for oppblussing av 

plagene etter mindre enn én time. Samtlige nevropsykologer har bemerket samme 

egenskap, altså god viljestyrke, ved PASIENT. 

 

Mekanisk indusert IH kan behandles konservativt (11,23,24,25), eller kirurgisk (19,26,54,55). 

I dette tilfellet ses også et white-vessel sign av proksimale sinus sigmoideus ved 

skallebasen. Dette kan være et billedartefakt, eller en reell indikasjon på trombose. Dette bør 

sjekkes opp videre vha. en CT Venografi. Jeg anbefaler at pasienten henvises til 

Rikshospitalet for 1. å bekrefte innsnevring VJI ved skallebasen, og 2., for å utelukke eller 

eventuelt påvise venetrombose venstre sinus transversus cerebri. Obstruksjon ved 

skallebasen medfører en viss grad av cerebrovenøs stase og kan således predisponere 

pasienten for trombosering. Videre er det kjent at hjernetraume kan medføre cerebral 

venetrombose (56). Serologiske markører for hyperkoaguleringsrisiko kan også undersøkes, 

da oftest ved redusert eller manglende protein C, -S, antithrombin-3, eller økt prothrombin 

(57). 

 

Det oppleves at pasienten også sliter med myalgier i nakken. Dette behandles, som nevnt, 

med spesifikk opptrening (23,49) og har god prognose dersom protokollen følges. Ingen 

varige mén forventes i dette øyemed. 

 

Med vennlig hilsen, 
Kjetil Larsen 

Eier & Forsker 

MSKNeurology.no 
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Figur 1: Anterior subluksering av discus articularis, kun på venstre side. Mistanke om kompresjon av nervus 
auriculotemporalis bak kjevekondylen, med subsekvent diffuse trigeminuspåvirkning. 

 

Figur 2 
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Figur 3 

 

Figur 4 
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Figur 5 

 

Figur 6 
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Figur 7 

 

Figur 8 



18 

 

Figur 9 

 

Figur 10 
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Figur 11 

 

 

 

Figur 12: Se Goel’s arbeid (33) mht disse funnene 
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Figur 13: C1s tverrtagg blokkerer det jugulære utløp og således også VJI. Dette pga. CCI. 

 

Figur 14: CLR=contralateral rotation 
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Figur 15: Vertebralis-3 (supra-atlantalt) segmentet ble målt begge sider i begge retninger. Økt pulsatilitet ses og 
således ingen tegn til hypotensjon (ingen post-stenotisk tardus parvus). ILR=ipsilateral rotation 

 

Figur 16 
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Figur 17 

 

Figur 18 
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Figur 19 

 

Figur 20 
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Figur 21: Forholdsvis normale bølgeformer høyre arteria karotis interna 

 

Figur 22: Svært turbulente bølgeformer venstre karotis interna, ved et utfylt spektralt vindu, tregt systolt oppslag 
og diffus avrundet systol topp (44,45). Den ipsilaterale VJI er okkludert; sannsynlig årsak. 
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Figur 23: Beskjedent papillødem og utflatning av sklera. Videre, økt ONSD med 6,6 mm Ø. 
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Figur 24: Tynne ventrikler oppstår på grunn av hjernehevelse ved IH, ifølge Reid et al. (15)  
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Figur 25 


