
1
Läkartidningen 

Volym 118

fallbeskrivning

Oklart Om Orsaken var viruspåverkan på nerver 
eller nervkOmpressiOn under vårdtiden

Kranialnervspareser uppstod
hos Iva-vårdad covid-19-patient

kristina engström, 
överläkare, öron-, 
näs- och halskliniken, 
Universitetssjukhuset 
Örebro; öron-, näs- 
och halsmottagning-
en, Karlskoga lasarett
b kristina.engstrom@
regionorebrolan.se

amanj saber, med 
dr, överläkare, öron-, 
näs- och halskliniken, 
Universitetssjukhuset 
Örebro; öron-, näs- 
och halsmottagning-
en, Karlskoga lasarett; 
institutionen för me-
dicinska vetenskaper, 
Örebro universitet

Covid-19 har funnits i Sverige i drygt ett år nu, och vi 
lär oss mer och mer om sjukdomen. Covid-19 kan ge 
många olika symtom, och de som drabbas av sjukdo-
men blir sjuka i varierande grad. Vissa får bara lukt- 
och smakbortfall, feber eller huvudvärk, medan andra 
blir allvarligt sjuka och behöver vårdas länge i respi-
rator. Behandlingen av patienter med covid-19 har ut-
vecklats under året som gått. Att covid-19 kan ge nerv-
påverkan är nu känt – ett stort antal patienter får neu-
rologiska symtom [1] och det publiceras fortlöpande 
fler och fler fallbeskrivningar gällande påverkan på 
en eller flera kranialnerver [2-5]. Den exakta korrela-
tionen mellan de neurologiska komplikationerna och 
själva infektionen är fortfarande inte helt klargjord. 
Vi vill här presentera ett patientfall med påverkan på 
flera kranialnerver i samband med svår covid-19 och 
intensivvård. 

Fallbeskrivning
Patienten, en kvinna född 1975 och tidigare frisk, an-
kom med ambulans till sjukhus i maj 2020. Hon hade 
haft hög feber och hosta i två veckor och sedan tre da-
gar andningssvårigheter och svår huvudvärk. Vid an-
komsten till akutmottagningen var saturationen vid 
luftandning 79 procent, andningsfrekvensen 32 per 
minut och temperaturen 40,5 grader. DT torax utför-
des och visade opaka förändringar (s k ground glass) i 
båda lungorna med utbredning på 50–75 procent. CRP 
var 281 mg/l och covid-19-test med PCR positivt.

Patienten lades in på covidavdelning med högflödes-
behandling (Airvo), ordinerades dalteparin 5 000 E × 2 
och cefotaxim 2 g × 3 iv. Initialt steg saturationen till 
95 procent, men snart försämrades patientens tillstånd 
och hon flyttades till Iva där hon intuberades och la-
des i respirator. Hon fick ventrikelsond, CVK och lades i 
buk läge med god effekt på syresättningen.

Under vårdtiden på Iva låg patienten flera timmar 
per dag i bukläge. Efter 9 dagar i respirator bedömdes 
patienten inte vara i behov av bukläge längre. I jour-
nalen angavs samma dag att det fanns trycksår på hö-
ger bröst, vänster kind och ovan sternum. 

Efter 12 dagar i respirator noterade man att patien-
ten hade en vänstersidig perifer facialispares. Hon 
fick behandling med kortison, de första 5 dagarna be-
tametason 8 mg per dygn iv och sedan prednisolon 
tablett 50 mg som trappades ner med 10 mg per dag 
under ytterligare 5 dagar. För att förebygga uttorkning 
av ögat gavs tårsubstitut frekvent, och ögat skyddades 
även med urglasförband.

Efter 16 dagar i respirator extuberades patienten. 

Hennes röst beskrivs i journalen som lite hes, och två 
dagar efter extubering står det i journalen att patien-
ten har svårt att svälja och sätter i halsen. Efter 18 da-
gars intensivvård flyttades patienten till sjukhusets 
covidavdelning och undersöktes dagen efter av öron-, 
näs- och halsläkare.

Vid undersökningen noterades att tungspetsen de-
vierade åt vänster då patienten räckte ut tungan. In-
gen assymmetri i svalget sågs. Stämband och fickband 
var rodnade och vänster stämband var helt stillaståen-
de vid fonation. Patienten uppgav inget dubbelseende 
och hade normala ögonrörelser. Rynkorna till vänster 
i pannan var helt utslätade och patienten klarade inte 
att rynka pannan alls. Patienten klarade inte att sluta 
vänster öga helt, och vänster mungipa var hängande. 

Perifer facialispares, stämbandspares och hypoglos-
suspares, alla på vänster sida, konstaterades således.

Utredning med MR hjärna visade ingen infarkt el-
ler blödning i hjärna eller hjärnstam. Man såg visst 
ödem i glandula parotis, massetermuskulaturen samt 
i subcutis på vänster sida av kinden. Borreliaserologi 
var negativ.

Patienten förbättrades successivt, tränade styrka och 
balans med fysioterapeut och röst och sväljning via lo-
goped. Hon åkte hem efter 38 dagars vård på sjukhus. 

Tre veckor efter utskrivning till hemmet besök-
te patienten öron-, näs- och halsmottagningen. Hon 
upplevde då sin röst som normal och hade inga pro-
blem med att äta eller dricka, men var fortfarande 
svag i muskulaturen i vänster ansiktshalva. 

Vid undersökning hade både höger och vänster 
stämband normal rörlighet vid fonation, och med 
stroboskopi sågs normala slemhinnevågor. Tonaudio-
gram visade normal hörsel på båda öronen. Vid under-

huvudbudskap
b Patienter med covid-19 kan drabbas av neurologiska 
symtom, till exempel kranialnervspareser. 
b Här beskriver vi ett fall där patienten fått ensidiga fa-
cialis-, vagus- och hypoglossuspareser under pågående 
covid-19 och intensivvårdsbehandling. 
b Det är oklart om pareserna uppstått till följd av direkt 
nervpåverkan orsakad av viruset eller sekundärt till 
nervkompression under tiden på intensivvårdsavdel-
ning. 
b Mer forskning behövs för att klargöra sambandet 
mellan kranialvervspareser och covid-19.
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sökning av tungan sågs en lättare hypoglossuspåver-
kan. Gällande nervus facialis sågs ingen assymmetri i 
ansiktet vid vila. Vid viljemässiga muskelrörelser sågs 
nedsatt kraft i vänster ansiktshalva, men inga synki-
nesier. Patienten hade 75 av maximalt 100 poäng en-
ligt Sunnybrook-skalan.

Ny kontroll gjordes på öron-, näs- och halsmottag-
ningen efter ytterligare 3 månader. Patienten mådde 
då fysiskt bra. Paresen av nervus hypoglossus hade 
helt gått i regress och facialisparesen var markant för-
bättrad. Vid undersökning sågs framför allt en lättare 
svaghet till vänster i pannan. Poängen enligt Sunny-
brook-skalan var 87. 

Diskussion
Att covid-19 kan ge påverkan på nerver är numera väl-
känt. Luktbortfall är till exempel mycket vanligt och 
ibland till och med det enda symtomet. Det finns en-
staka artiklar och fallbeskrivningar avseende ska dor 
på kranialnerverna VII, X och XII. I en artikel presen-
terades ett fall där en 24-årig man efter intubation på 
grund av covid-19 konstaterades ha högersidig hy-
poglossuspares [2]. Det finns flera artiklar som be-
skriver facialispares hos patienter med covid-19 [4, 6, 
7]. I en av dem beskrivs 8 patienter med covid-19 (7 av 
dessa kvinnor) och samtidig perifer facialispares. In-
gen av patienterna blev svårt sjuk och ingen krävde 
intensivvård. Hos tre av patienterna var facialispare-
sen det första symtomet på covid-19 [4]. 

Nervus facialis (VII) är en motorisk, sensorisk och 
parasympatisk nerv och innerverar bland annat den 
mimiska ansiktsmuskulaturen. Perifier facialispares 
kan orsakas av till exempel trauma, malignitet och 
infektioner. Ca 70 procent är idiopatisk pares, så kal-
lad Bells pares, där orsaken är oklar, men ischemi eller 
inflammation – antingen direkt orsakad av virus eller 
via en autoimmun reaktion – har föreslagits kunna 
ligga bakom [8]. 

Nervus hypoglossus (XII) är en motorisk nerv som 
innerverar tungans muskulatur. Den viker av mot 
tungan mellan mm hypoglossus och mylohyoideus 
i höjd med tungbenet. Paresen kan vara iatrogen el-
ler orsakas av tumör, men det finns fallbeskrivningar 
som visar pares efter oral intubation [9]. Man misstän-
ker då att paresen orsakats av tryck på nerven beroen-
de av läget under kirurgin. Vid hypoglossuspares kom-
mer tungan att deviera mot den skadade sidan.

Nervus vagus är en motorisk, sensorisk och pa-
rasympatisk nerv. Via nervus laryngeus recurrens in-

nerverar den alla muskler i larynx förutom m crico-
thyreoideus. Skada på nerven orsakas främst av kirur-
gi, men kan vara idiopatisk eller orsakas av tumörer, 
aortaaneurysm och infektioner [10, 11]. Stämbandspa-
res efter intubation förekommer och kan orsakas av 
tubläge och tubstorlek [12]. Tapias syndrom, som är en 
kombination av hypoglossuspares och vaguspares ef-
ter orotrakeal intubation, finns beskrivet i litteratu-
ren sedan lång tid tillbaka [13, 14]. 

Vår patient vårdades intuberad på Iva i samman-
lagt 16 dagar. Hon låg i bukläge en stor del av tiden och 
vändes dagligen. Vid bukläge behöver huvudet vridas 
åt höger eller vänster, vilket kan orsaka både tryck och 
drag. Därmed är det inte omöjligt att patientens fa-
cialispares orsakades av långvarigt tryck mot vänster 
kind i samband med bukläge. Likaså kan hypoglossus-
paresen ha orsakats av både tryck och drag i nerven, 
och rekurrensparesen torde kunna förklaras av lång 
intubationstid. 

Patienten hade vad vi vet ingen smakpåverkan el-
ler hörselpåverkan, vilket talar för en mer distal ska-
da på nervus facialis, till exempel på grund av tryck 
mot kinden, vilket också MR-fynden tyder på. Dock 
har man sett en ökad förekomst av facialispares hos 
patienter med covid-19 som inte behövt intensivvård, 
vilket talar för att en direkt nervpåverkan orsakad av 
själva viruset också kan förklara nervskadan. 

Mekanismen för hur covid-19 kan orsaka skador på 
kranialnerver är fortfarande oklar. Mycket talar för att 
det är en kombination av olika faktorer som orsakar 
kranialnervspareser hos covid-19-patienter.  

konklusion
I vår patients fall är det omöjligt att veta huruvida pa-
reserna orsakades av covid-19 eller av långvarig intuba-
tion och Iva-vård, eller kanske en kombination av båda.

Det är viktigt för oss inom vården att vara uppmärk-
samma på eventuella kranialnervskador hos patien-
ter med covid-19, framför allt patienter vårdade på 
Iva. Genom att upptäcka skadorna tidigt kan patien-
terna få lämplig vård och rehabilitering och ytter-
ligare skador och framtida men kan förhindras. Det 
är även viktigt att uppmärksamma förekomsten av 
dessa skador för att om möjligt förebygga uppkomst 
av nervskador, då många covid-19-patienter kräver 
långvarig Iva-vård. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2021;118:21079
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summaRy
Patient treated for severe Covid-19 with paralysis of 
cranial nerves
Patients with Covid-19 can experience neurological 
complications, for example cranial nerve palsy. We 
present a case with a patient treated for severe Covid-19 
infection. She was intubated for 16 days and was 
ventilated in the prone-position for several hours a day 
during her care in the intensive care unit (ICU). She 
developed paralysis of the left facial nerve, observed 
while intubated. After extubation the patient was hoarse 
and had dysphagia and examination showed paralysis of 
the left hypoglossal nerve with the tongue deviating to 
the left and of the left vagus nerve causing a paralysis of 
the left vocal cord. It is impossible to know whether the 
paralysis of the three cranial nerves was due to direct 
damage by the Covid-19 virus or due to compression of 
the nerves during the ICU care. As facial nerve palsy 
has been shown to be more common in patients with 
Covid-19, we believe that the paralysis in our patient was 
due to a combination of both.


