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Frågor och svar från Per Hamid Ghatans föreläsning på 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts utbildningsdag den 3 februari 2021 
 
 
Kan man träna upp sitt närminne efter en förvärvad hjärnskada? 
Svar: Det finns vetenskapligt stöd för att genom yttre stöd kompensera för ett försämrat 
närminne vid hjärnskador, aktivitetsanpassning och filtrering av miljön kan också förbättra 
något. Det pågår forskning som pekar på att det går att träna upp närminnet till viss del med 
digitaliserade träningsprogram, men frågan är hur länge träningseffekten sitter kvar. 
 
Hur kan man hjälpa Glymfatiska systemet att få arbeta effektivt (förutom dygnsrytm)? 
Svar: Med den begränsade kunskap som föreligger är sömn a och o. Aktivitetsanpassning 
med regelbundna avbrott för återhätmning (vila) kan kanske ha betydelse men det vet man 
ingenting om avseende det glymfatiska systemet (som är en ganska ny upptäckt och där det 
krävs mycket mer forskning). 
 
Om en person inte vet var skadan sitter beskrev du att man kan göra röntgen av hjärnan, 
var kan man göra den? Jag kanske missuppfattade att det fanns den möjligheten 
Svar: RTG undersökningar är vanligtvis datortomografi och magnet RTG som ger svar på 
förändringar i struktur och anatomi i hjärnan. MagnetRTG apparater har en känslighet från 
1,5 -7 tesla, ju känsligare apparat ju fler förändringar kan man påvisa avseende diffusa 
axonskador, men det finns ett fönster i tid för att upptäcka dessa, görs undersökningen i ett 
sent skede kan det vara svårt att påvisa. Ibland kan avbildning av cirkulation, 
ämnesomsättning (sockerupptag, syreupptag) i hjärnan med SPECT/PET påvisa förändringar 
som inte upptäcks med datortomografi och magnet RTG. 
 
Vid sömnstörning kunde det bildas ämnen i hjärnan som även uppstår vid demens. Om 
den personen sedan börjar sova bättre igen, försvinner då dessa ämnen? 
Svar: Vid rubbningar av det glymfatiska systemet i studier på djur har man påvisat ansamling 
av amyloidplack som brukar föreligga vid demenssjukdomar. Vi vet inte än om det också 
finns ett samband hos människa. Kopplingen mellan sömnstörningar och demens är inte lika 
tydlig men sömnstörningar ingår i många sjukdomar som en gemensam nämnare och där 
det teoretiskt kan bli en påverkan på funktionen i det glymfatiska systemet som kan ge en 
ansamling av slaggprodukter i hjärnan som skulle kunna förklara inflammation och som i sin 
tur skulle kunna vara en förklaring till hjärntrötthet. Sömn är a och o! 
 
En mental utröttbarhet kan också som jag förstått från läkare komma från virusinfektioner 
(hjärnhinneinflammationer) var kan skadan sitta då? 
Svar: Begreppet trötthet kan indelas i hur trött man är och i tid hur länge man orkar 
upprätthålla en funktion innan den försämras, därför talar man om hjärntrötthet (fatigue) 
och uttröttbarhet (fatigability), det är ospecifika symptom som föreligger vid många olika 
sjukdomar och skador i hjärnan och i kroppen. Vid virusinfektioner i hjärnan kan det finnas 
kvar en inflammation som ger trötthet och uttröttbarhet, vilket r vanligt efter fr a 
virusinfektioner som TBE encefaliter. 
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Hur väl kan man förutsäga en persons beteende/fungerande utifrån att undersöka hur 
skadan ser ut i hjärnan? 
Svar: Skadan ger en viss vägledning i att kunna förutsäga påverkan på beteende och funktion 
men bara till en del. Det är således viktigt att utgå ifrån det man kliniskt får fram vid 
bedömningar och att man är medveten om de kompensatoriska mekanismer som kan dölja 
dolda funktionshinder. 
 
 
Vänster hjärnhalva som fått större skada efter trauma vilka funktioner drabbas? 
Svar. Förenklat kan man ange att språket, minnet och funktioner i höger kroppshalva kan 
vara påverkat. Det finns en utmärkt film på Youtube som beskriver den funktionella 
indelningen och utmaningarna med de förenklingar som länge förelegat. 
https://www.youtube.com/watch?v=zNHybcK7psQ 
 
Jag har en fråga gällande de akuta skadorna som kan bli en akut inflammation Hur vanligt 
är det att det blir en kronisk inflammation ? Hur tycker du att man ska förebygga det/ 
förhindra det? Vad kan det innebära med en kronisk inflammation? 
Svar: Det har varit svårt att påvisa inflammation med de undersökningar som vanligtvis 
används kliniskt som SR eller CRP. Det har skett en stor utveckling forskningsmässigt för att 
kunna påvisa proteiner som speglar inflammation i liqvor och blod. Man har nu med dessa 
nya metoder påvisat ett samband mellan inflammation och många sjukdomstillstånd, också 
smärta och akuta hjärnskador. Man behöver göra fler studier där man också följer förloppet 
t ex efter en akut hjärnskada för att se om det kan kvarstående en kronisk inflammation. 
Vidare är det viktigt att understryka att all inflammation inte är negativ utan kan ha stor 
betydelse för läkning vid sjukdom och skada. Vi behöver förstå detta bättre genom mer 
forskning. 
 
Har det någon betydelse om den skadade är vänster eller höger hänt? 
Svar: Ja, det är viktigt att beakta i utredningen efter en skada. 
 
Är viss medicin tex de mot huvudvärk och migrän eller andra sorters mediciner mer eller 
mindre riskfyllda mot att få stroke om man är frisk för övrigt 
Svar: Ja, det är alltid viktigt att väga in risker när man väljer läkemedel. 
 
Hur ser du på behandling med Amantadine? 
Svar: Jag har använt Amantadin sedan 1990 och sett effekter på vakenhet, motivation och 
vissa kognitiva funktioner, också viss påverkan på motorik. Det är en dopaminagonist som 
kan övervägas vid sena effekter efter en hjärnskada för att förbättra funktion. 
 
Vad säger Hamid om hjärntrötthet efter Covid och annan hjärntrötthet; är den samma 
eller andra mekanismer bakom? 
Svar: Det finns många möjliga förklaringar till hjärntrötthet, ber att få hänvisa till den bild jag 
presenterade. Ett av de spår som följs just nu är kopplingen till inflammation. 
 
Ger inflammationerna ett förhöjt CRP? 
Svar: Ja, men inte alltid. Inflammation kan ge ett förhöjt CRP men man har påvisat 
inflammation med andra metoder utan att man ser en CRP stegring. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNHybcK7psQ
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Kan en person som drabbats av utmattning och inte har möjlighet att återhämta sig (Fk 
nekar sjukskrivning) Kommer personen aldrig att komma tillbaka och få tillbaka sina 
möjligheter inom kognitionen? 
Svar: Utmattningssyndrom i sig har en god prognos, med tiden blir människor återställda och 
kan återgå i arbete. Vid hjärnskador kan det ta längre tid och bli en samsjuklighet som 
försvårar. I den forskning jag medverkat i kring utmattningsdepressioner såg vi en 
förbättring av de kognitiva funktionsnedsättningarna när patienterna förbättrats i sin 
utmattning. 
 
Samma sak med hjärntrötthet för barn/tonåring som för en vuxen? Samma sätt att 
jobba/träna/anpassa för att komma till förbättring? 
Svar: Ja 
 
Vem och hur kartläggs utröttbarheten, vad heter metoden/metoderna? Var det de tre som 
du nämnde mental fatigue scale, fatigue severity scale, VAS? 
Svar: Skalorna används för att mäta graden av hjärntrötthet, uttröttbarhet måste man 
bedöma tillsammans med den drabbade genom subjektiva och objektiva observationer 
 
Efter en hjärnskada, hur länge har man tid på sig och börja och återhämta hjärnans 
resurser? jag menar om man hamnar i en depression och inte vill samarbeta från början men 
ångrar sig efter ett tag. 
Svar: Det är viktigt att behandla depressioner vid hjärnskador för att vi vet att det påverkar 
rehabiliteringen.  
 
Påverkas det glymfatiska systemets reningssystem som att slänga ut slaggprodukter 
(skadliga proteinerna) om man har en försämrad/obalanserad cellmiljö? Alltså om 
fluiditeten i cellmembranen är försämrade och inte kan göra sitt arbete som tex slänga ut 
slaggprodukter? Cellerna har ju flera uppgifter än att slänga ut slaggprodukter. 
Svar: Det glymfatiska systemet är astrocyter (gliaceller i hjärnan) som skapar små kanaler för 
transport av slaggprodukterna. Detta är kopplat till cirkulationen av hjärnvätska (liqvor), 
förhållandet mellan artärblod/venöst blod och tryckgradienter i hjärnan. Det finns en teori 
om att normaltrycks hydrocefalus där man ser en förbättring vid schuntning av liqvorvätskan 
och där patienten förbättras, kan vara en störning i det glymfatiska systemet som man 
avlastar. 
 


