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Långvarig svår medvetandestörning 

 Vad är det? 
– Definitioner 

 Vad ligger bakom det? 
– Neuroanatomiska nätverk 

 Vad är det för prognos? 

 Vad har Rehabiliteringsmedicin för roll i vård av 
dessa patienter? 

 



Disorders of Consciousness 

DOC  

= Disorder of Consciousness  

= svår medvetandestörning 

 

DOC är ett paraplybegrepp som täcker båda 
vegetativt tillstånd och  

 minimalt medvetandetillstånd (MCS) 

 

 (vegetativt tillstånd kallas även för  

 icke-responsivt vakenhetssyndrom = IRV) 





IRV: Patienten har periodvis öppna ögon men visar inga tecken på 
att medvetet kunna bearbeta och förstå stimuli från omgivningen. 

 
Följande kan förekomma 
vid IRV: 
 

Reflexmässiga rörelser såsom 
greppreflex, orofaciala reflexer, 
hjärnstamreflexer.  

Oavsiktliga rörelser oberoende av 
stimuli i omgivningen, t.ex. 
tuggande munrörelser, stönande 
ljud, tårar, oavsiktliga rörelser av 
extremiteter eller bålen. 

  

Följande förekommer inte 
vid IRV: 

 

Följer med blicken (ihållande) 

Lokaliserar vid smärtstimulering 

Rör eller tar i föremål på ett sätt som 
anger en uppfattning av storlek 
eller form.  

Använder föremål på ett funktionellt 
sätt. 

Utför ihållande, avsiktliga eller 
viljemässiga rörelser. 

Följer kommando 

Säger ord 

Funktionell kommunikation 



Minimalt medvetandetillstånd (MCS) 

 Patienten  
– uppvisar minimala, inkonsekventa men reproducerbara 

tecken på medvetenhet om sig själv eller sin omgivning 
men  

– förmåga till funktionell kommunikation föreligger ej och  

– saknar förmåga att använda föremål på ett funktionellt 
sätt.  

 

 Tecken till självmedvetenhet och/eller 
medvetenhet om omgivningen framkommer 
genom icke reflexmässiga svar på stimulering 
eller frågor.  

 

 



Vad menas med ”avsaknad av funktionell 
kommunikation” vid MCS? 

 patienten kan inte svara ”ja” eller ”nej” tillräckligt 
konsekvent för att möjliggöra funktionell 
kommunikation 

 utesluter inte att patienten kan säga något/några 
ord.  

 

 Kategorin minimal medvetandetillstånd är 
således bred.  

– Som minimum framkommer beteende så som 
reproducerbara, ihållande, visuella följrörelser.  

– Inom det högre intervallet ligger patienter som säger 
några ord men saknar funktionell kommunikation.  

– Det räcker att ett beteende som ingår i kriterierna 
förekommer och är reproducerbart. 

 



Minimalt medvetandetillstånd, MCS 
 

Följande kan förekomma 
vid MCS: 
 

Följer med blicken, ihållande. 

Följer enkla kommando 

Säger ”ja” eller ”nej” (dock ej adekvat) 

Avsiktliga rörelser 

Affektiva reaktioner som förekommer 
endast vid vissa stimuli (t.ex. gråter 
när anhöriga är närvarande men 
inte med personal) 

Sträcker sig i riktning mot föremål i 
omgivningen 

Rör eller tar i föremål på ett sätt som 
visar en uppfattning av storlek eller 
form. 

  

Följande förekommer inte 
vid MCS: 

 

Funktionell kommunikation 

Funktionell användning av föremål  

 



Neuroanatomiska nätverk - medvetande 

Från: Steven Laureys, 
Scientific American, 

2007 



”Mesocircuit”-modellen 



Långsiktig prognos för patienter med 
långvarig medvetandestörning 

Författare, 
år 

Metodologi n Varaktighet på 
medvetandestörning, 
vid början av studie 

Uppföljningstid 
(tid efter 

hjärnskadan) 

Etiologi Fynd 

Estraneo 
et al, 2010 

Prospectiv 
kohortstudie 

50 VT 6-18 månader 12-48 månader 
Trauma (36%) 

och icke-
trauma (64%) 

42% patienter dog under uppföljningstiden 
34% fortsatt med DOC 

4% blev medvetna <1 år efter skadan 
20% blev medvetna,  >1år efter hjärnskadan 
(14-28 månader), inkluderande 10% av fall 

med icke-traumatiska hjärnskador. 

Luauté 
et al, 2010 

Retrospectiv 
kohortstudie 

51 
VT (n=12) eller MCS 

(n=39) 
>= 1 år 

>= 5 år 
Trauma (35%) 

och icke-
trauma (65%) 

Utfåll efter 5 år: 
VS vid början av studie: 

Död  n= 9 (75%) 
VT n=2 (17%) 

Bortfall n=1(8%) 

 
MCS vid början 

av studie 
Död n=14 (39%) 
MCS n=9 (23%) 
Bättre än MCS 

n=13 (33%) 

Katz 
et al, 2009 

Retrospectiv 
kohortstudie 

36 

VT eller MCS, vid 
inskrivning på 
specialiserad 
rehabenhet, i 

genomsnitt 35 dagar 
efter HS 

1-4 år 
Trauma (61%) 

och  icke-
trauma (39%) 

Nära hälften blev självständigt hemma 
dagtid,  

22% återgick i arbete 

Whyte et 
al, 2013 

Databasstudie, 
prospektiv 

inhämtning av 
data 

108 

“not following 
commands*” vid 

inskrivning till 
specialiserad 

rehabenhet, median 
32 dagar efter HS 

5 år Trauma 

Vid utskrivning från rehab: 
n=72 (67%) ”following commands” 

n=36 (33%) ”not following commands” 
Förlopp efter utskrivning till 5 år efter HS 

- Fortsatt förbättring upp till 5 år för patienter 
”following commands” vid utskrivning 

- Forsatt förbättring upp till 2 år för patienter 
”not 

following commands” vid utskrivning 
 

 





Rehabilitering = 

 ” insatser som ska bidra till att en person med 
förvärvad funktionsnedsättning,  

 utifrån dennes behov och förutsättningar, 
återvinner och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet.” 

       socialstyrelsen 

”Rehabilitering” för patienter som 
inte kan aktivt delta 



Ska dessa patienter vårdas inneliggande 
på rehabkliniken? 

Opportunity for inpatient brain injury rehabilitation for persons in a vegetative state: survey of Swedish 
physicians. Godbolt AK, Tengvar C, Johansson B, Stenson S, Borg J. Am J Phys Med Rehabil. 2011 Jun;90(6):482-9. 



Rehabilitering 

 ” insatser som ska bidra till att en person med 
förvärvad funktionsnedsättning,  

 utifrån dennes behov och förutsättningar, 
återvinner och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet.” 

 

   socialstyrelsen 

Diagnos – VS, MCS, bättre? 

Kartläggning 



Rehabilitering 

 ” insatser som ska bidra till att en person med 
förvärvad funktionsnedsättning,  

 utifrån dennes behov och förutsättningar, 
återvinner och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet.” 

 

   socialstyrelsen 

 - Optimera allmänt tillstånd 

        miljö, regulering av sinnesintryck, optimera medicinering,  

        optimera sittandet 

 - Läkemedel riktade till medvetandenivån: 

 Amantadin (THS), Zolpidem? 

 - Förebygga och behandla komplikationer såsom spasticitet, sår 

 



Rehabilitering 

 ” insatser som ska bidra till att en person med 
förvärvad funktionsnedsättning,  

 utifrån dennes behov och förutsättningar, 
återvinner och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet.” 

 

    
 - information och stöd till anhöriga 

 - upptäckt av ev förbättring via strukturerad uppföljning 

 - förnyade insatser om och när det sker förändring av 
tillståndet 





Underlag 

 systematisk genomgång av litteraturen gällande 
behandlingsmetoder 2007- 2012  

 icke-systematisk genomgång av litteraturen fram till 
november 2013 

 arbetsgruppens samlade erfarenhet 

 synpunkter från specialister inom neurokirurgi, 
neurofysiolog, neuroradiologi, medicinsk etik 



Rekommendationerna - struktur 

 FÖRBÄTTRAT UNDERLAG FÖR UTVECKLING AV 
VÅRDEN 

 FÖRBEREDELSE INFÖR UTREDNING AV 
MEDVETANDEGRAD  

 UTREDNING  

 BEHANDLING  

 UPPFÖLJNING 

 ETIK  



Gradering av rekommendationer 

 Starkt forskningsunderlag    F (s) 
– minst en högkvalitativ randomiserad kontrollerad studie 

– motsvarar SÍGN nivå A eller B  

 

 Visst forskningsunderlag    F (v) 
– minst en studie av acceptabel kvalitet 

– motsvarar SÍGN nivå C eller D  

 

 Expertkonsensus     K 





https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/fi
les/pdoc_web_final_navigable_2014.pdf 



Syfte med vårdperioden enligt 
DOC-vårdprogrammet, Danderyd 

 

1. Att ställa diagnos gällande medvetandegraden (UWS, 
MCS, alt ej DOC) 

2. Att bedöma prognosen 

3. Att påbörja förebyggande och behandlande åtgärder  

4. Att ge rehabiliteringsmedicinska rekommendationer 
gällande fortsatta insatser  

Gäller interdisciplinära/multidisciplinära, förebyggande och 
behandlande åtgärder 

 

och för Program A (postakut) även: 

 Att genomföra rehabiliteringsmedicinska insatser för att 
optimera funktion samt behandla och förebygga 
komplikationer 



Vad ingår i processen att ställa 
diagnosen? 

a. optimera förutsättningar för medvetande och optimera patientens allmänna tillstånd  
- utesluta/behandla medicinska komplikationer 

- minimera sederande läkemedelsbehandling 

- optimera närmiljön 

- optimera sittande, positionering 

- tonusreducerande åtgärder 

optimera nutritionsstatus 

 

b. kartlägga de neuroanatomiska och neurofysiologiska förutsättningarna för 
bearbetning av stimuli och eventuell kommunikationsförmåga 

 - hjärnavbildning 

 - neurofysiologi 

 

c. bedöma medvetandegraden med validerade, standardiserade beteendebaserade 
bedömningsskalor  

- Coma Recovery Scale – Revised 

 - MATADOC-instrumentet 

 

d. informera och stödja anhöriga 
 - fortlöpande under vårdtid. Vid behov rekommendation om egen, mer långsiktig kontakt genom till exempel vårdcentral, 

företagshälsovård eller Habilitering och hälsa.  

 - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken erbjuder information och stöd till externa medarbetare. 

 



Vad ingår i processen att ställa 
diagnosen? 

a. optimera förutsättningar för medvetande och optimera patientens allmänna tillstånd  
- utesluta/behandla medicinska komplikationer 

- minimera sederande läkemedelsbehandling 

- optimera närmiljön 

- optimera sittande, positionering 

- tonusreducerande åtgärder 

optimera nutritionsstatus 

 

b. kartlägga de neuroanatomiska och neurofysiologiska förutsättningarna för 
bearbetning av stimuli och eventuell kommunikationsförmåga 

 - hjärnavbildning 

 - neurofysiologi 

 

c. bedöma medvetandegraden med validerade, standardiserade beteendebaserade 
bedömningsskalor  

- Coma Recovery Scale – Revised 

 - MATADOC-instrumentet 

 

d. informera och stödja anhöriga 
 - fortlöpande under vårdtid. Vid behov rekommendation om egen, mer långsiktig kontakt genom till exempel vårdcentral, 

företagshälsovård eller Habilitering och hälsa.  

 - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken erbjuder information och stöd till externa medarbetare. 

 





Vad ingår i processen att ställa 
diagnosen? (bilagor 3-5) 

a. optimera förutsättningar för medvetande och optimera patientens allmänna tillstånd  
- utesluta/behandla medicinska komplikationer 

- minimera sederande läkemedelsbehandling 

- optimera närmiljön 

- optimera sittande, positionering 

- tonusreducerande åtgärder 

optimera nutritionsstatus 

 

b. kartlägga de neuroanatomiska och neurofysiologiska förutsättningarna för 
bearbetning av stimuli och eventuell kommunikationsförmåga 

 - hjärnavbildning 

 - neurofysiologi 

 

c. bedöma medvetandegraden med validerade, standardiserade beteendebaserade 
bedömningsskalor  

- Coma Recovery Scale – Revised 

 - MATADOC-instrumentet 

 

d. informera och stödja anhöriga 
 - fortlöpande under vårdtid. Vid behov rekommendation om egen, mer långsiktig kontakt genom till exempel vårdcentral, 

företagshälsovård eller Habilitering och hälsa.  

 - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken erbjuder information och stöd till externa medarbetare. 

 







Vad ingår i processen att ställa 
diagnosen? (bilagor 3-5) 

a. optimera förutsättningar för medvetande och optimera patientens allmänna tillstånd  
- utesluta/behandla medicinska komplikationer 

- minimera sederande läkemedelsbehandling 

- optimera närmiljön 

- optimera sittande, positionering 

- tonusreducerande åtgärder 

optimera nutritionsstatus 

 

b. kartlägga de neuroanatomiska och neurofysiologiska förutsättningarna för 
bearbetning av stimuli och eventuell kommunikationsförmåga 

 - hjärnavbildning 

 - neurofysiologi 

 

c. bedöma medvetandegraden med validerade, standardiserade beteendebaserade 
bedömningsskalor  

- Coma Recovery Scale – Revised 

 - MATADOC-instrumentet 

 

d. informera och stödja anhöriga 
 - fortlöpande under vårdtid. Vid behov rekommendation om egen, mer långsiktig kontakt genom till exempel vårdcentral, 

företagshälsovård eller Habilitering och hälsa.  

 - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken erbjuder information och stöd till externa medarbetare. 

 



Strukturerad inhämtning av anamnestisk 
information 



CRS-R has become the gold standard: 

 

   

Coma Recovery Scale – Revised 
(CRS-R) 



Coma Recovery Scale – Revised 
(CRS-R) 

– Auditiv funktionskala 

– Visuell funktionskala 

– Motorisk funktionskala 

– Oromotor/Verbal  

                  funktionskala  

– Kommunikationsskala 

– Vakenhetsskala 

 0-23 poäng 

JFK COMA RECOVERY SCALE - REVISED ©2004 

Testprotokoll 

 

Detta formulär skall endast användas tillsammans med den svenska versionen  av ”CRS-R ADMINISTRATION 

AND SCORING GUIDELINES"  vilken tillhandahåller instruktioner för standardiserad administrering av skalan.  
 

Patient: Diagnos: Etiologi: 

Datum för skada: Datum för inläggning: 

Datum                 

Vecka in 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

AUDITIV 

FUNKTIONSSKALA 

 

4 - Konsekvent rörelse på 

uppmaning* 
                

3 - Reproducerbar rörelse på 

uppmaning* 

                

2 - Lokaliserar ljud                 

1 - Reflexiv blinkning på auditiva 
stimulia  

                

0 - Ingen                 

VISUELL 

FUNKTIONSSKALA 

 

5 – Igenkänning av föremål*                 

4 – Lokalisering av föremål: sträcker 

sig efter* 

                

3 - Visuella följerörelser*b                 

2 - Fixerar*                 

1 - Reflexiv blinkning på synintryckc                 

0 - Ingen reaktion                 

MOTORISK 

FUNKTIONSSKALA 

 

6 - Hanterar föremål funktionellt
#
                 

5 - Automatisk rörelsereaktion* 
                

4 – Manipulation av föremål*                 

3 - Lokaliserar smärtsamt stimulus* 
                

2 - Flexions mönsterd 
                

1 - Abnorm position                 

0 - Ingen reaktion/slapp                  

ORALMOTORISK/VERBAL 

FUNKTIONSSKALA 

 

3 - Förståeligt tal*                 

2 - Ljudar/munrörelser                 

1 - Orala reflexrörelser                 

0 - Ingen                 

KOMMUNIKATIONSSKALA 

 

2 - Funktionell: adekvat
#
                 

1 – Icke-funktionell men med  

intention* 
                

0 - Ingen                 

VAKENHETSSKALA 

 

3 - Uppmärksam                 

2 – Ögonöppning utan stimulering                 

1 – Ögonöppning vid stimulering                 

0 – Ej väckbar                 

TOTAL POÄNG                 

 





Studien handlar om olika metoder 
för att ställa diagnosen ”vegetativt” 

Team bedömning och ställning av 
diagnos på vanligt sätt 

 

103 patienter 

Coma-Recovery  
Scale Revised bedömning 

Diagnos: 44 vegetativt 

41 minimally conscious 

Diagnos: 41% ej vegetativt    

10% ej minimally conscious 



BEHANDLING - Rehabiliteringsinsatser 
 

Område Problem/ syfte Rekommendationer Grad* Kommentar 

Rehabiliterings 
insatser – initiala 
perioden 
 

- Optimera 
förutsättningar för att 
patienten ska kunna 
visa tecken på 
medvetande. 

-  
- Förebygga 

komplikationer. 
-  
- Minimera lidande. 

 
Informera anhöriga. 
 
Vägledning vid 
komplex utskrivning  

En period av inneliggande vård 
med insatser från ett 
interdisciplinärt team 
(inkluderande specialistläkare) 
med erfarenhet av 
patientgruppen.  
 
Vid utskrivning från sjukhus ska 
trygg och patientsäker överföring 
ske. Gäller omvårdnadsrutiner, 
paramedicinska 
rekommendationer och 
hjälpmedel. 

K - Lokala förutsättningar styr ofta vårdtiden. 
Det bedöms dock osannolikt att syftet med 
initiala rehabiliterings-insatser kan uppnås 
vid vårdtider kortare än 3 veckor. 
 
- Angeläget att vid utskrivning överföra 
kunskap om rehabiliterande omvårdnad, inkl. 
förebyggande av komplikationer som 
sekretstagnation, kontrakturutveckling, 
smärta, trycksår, etc. Likaså viktigt att 
observation av tecken på förbättring 
avseende vakenhet och interaktion 
fortskrider. 

 



BEHANDLING - Läkemedelbehandling 

Område Problem/ 
syfte 

Rekommendationer Grad* Kommentar 

Läkemedelsbehandling - Undvika 
sedering 

Översyn av läkemedellista med 
utsättning av sederande läkemedel 

K Sedering kan bidra till feldiagnos 

 - Främja 
medvetande 

Amantadinbehandling bör övervägas 
för patienter med DOC efter 
traumatisk hjärnskada och kan 
övervägas för patienter med DOC 
efter icke-traumatisk hjärnskada 
 
Andra dopaminagonister kan 
övervägas i enskilda fall. 
 
Zolpidembehandling kan övervägas 
för patienter med DOC oavsett 
orsak. 
 

K, 
F(s) 
 
 
 
 
 
K, 
F(v) 

Amantadin – (licenspreperat) 
God evidens (multicenter RCT31) för effekt 
på gruppnivå vid posttraumastisk DOC. 
Insättning 4-16 veckor efter skadan i 
samband med övrig neurorehabilitering. 
Inga säkerställda fördelar vid tidig 
insättning. Viss evidens finns även för icke 
traumatisk DOC.  
 
Zolpidem - God effekt för en minoritet (1/15) 
av patienter[36]. 
 
Dopaminagonister: Sinemet, Madopark,  
Bromocriptin: Rimliga teoretiska grunder 
men mindre bra evidens jämfört med 
Amantadin och Zolpidem. 

 



BEHANDLING - Deep Brain Stimulation 

Område Problem/ syfte Rekommendationer Grad* Kommentar 

Deep Brain 
Stimulation 

- Främja 
medvetande 

Endast inom ramar för godkänt 
forskningsprojekt. 

K, 
F(v) 

Fallbeskrivningar35 och icke-kontrollerade 
studier36. Risk för allvarliga komplikationer. 

 







Sammanfattning: 
Långvarig svår medvetandestörning 

 Vad är långvarig svår medvetandestörning? 
– Definitioner 

VS/IRV 

MCS 

 Vad ligger bakom det? 
– Störd funktion i neuroanatomiska nätverk 

– Thalamus har en viktig roll 

 Vad är det för prognos? 
– Bättre efter traumatisk hjärnskada 

– Långsam förbättring hos några patienter med MCS 
under första 5 åren 

 Vad har Rehabiliteringsmedicin för roll i vård av 
dessa patienter? 

– Optimering av tillståndet, bedömning, behandling, 
uppföljning 

 



 Tack 


