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❙ ❙ Hydrocefalus kan definieras som ett tillstånd med en ökad
mängd liquor cerebrospinalis i ventrikelsystemet orsakad av
en störning av den normala likvoromsättningen [1, 2]. Ven-
trikulomegali ses också vid cerebral atrofi. De vanligaste or-
sakerna till hydrocefalus är nedsatt likvorabsorption via Pac-
chionis granulationer till sinus sagittalis superior och ob-
struktion av likvorflödet mellan ventrikelsystemet och sub-
araknoidalrummet (SA). Hydrocefalus orsakad av plexuspa-
pillom med ökad likvorproduktion har också beskrivits.

Hydrocefalus har genom åren klassificerats på olika sätt
[3, 4]. På basen av patofysiologiska förhållanden delas hyd-
rocefalus in i kommunicerande och icke-kommunicerande
former beroende på om kommunikationen mellan ventrikel-
systemet och SA är öppen eller ej; och i normaltryckshydro-
cefalus (NPH) respektive högtryckshydrocefalus (HPH) be-
roende på om det intrakraniella trycket (ICP) anses normalt
eller är förhöjt. NPH är ett syndrom bestående av symtomtri-
aden progressiv gångstörning, demens och urininkontinens
hos en person med vidgat cerebralt ventrikelsystem och nor-
malt ICP [5]. På basen av symtombilden har hydrocefalus
klassats som symtomatisk, asymtomatisk eller avstannad.
Avstannad hydrocefalus innebär att patienten har symtom
men att dessa inte har progredierat under de senaste åren.
Hydrocefalus kan också klassificeras efter orsaken till den
likvordynamiska störningen, t ex tumörer, cystor eller infek-
tioner.

Behandling finns som hjälper de flesta
Tillståndet är viktigt att känna till då behandlingen är relativt
enkel och oftast framgångsrik. I studier omfattande minst 50
patienter förbättrades mellan 36 och 83 procent [6-8]. Det har
rapporterats att upp till 5,4 procent av alla demenstillstånd or-
sakas av NPH [9].

Den vanligaste behandlingen är inplantering av ventriku-
loperitonealt shuntsystem (VP-shunt) som leder överskottet
av likvor från ventriklarna till bukhålan. Ventrikuloatrialt
shuntsystem (VA-shunt) där shuntningen sker till höger för-
mak är mindre vanligt nuförtiden. Vid icke-kommunicerande
hydrocefalus finns det förutsättningar för en endoskopisk

operationsmetod, s k ventrikulocisternostomi (VS), där man
öppnar membranet i bottnen på tredje ventrikeln ner till basa-
la likvorcisternen och på så sätt skapar en förbindelse till SA.
Detta ingrepp är ett attraktivt alternativ vid exempelvis primär
akveduktstenos. Då man inte lämnar kvar främmande materi-
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al undviker man framtida shuntkomplikationer, vilka i litte-
raturen anges till 50 procent under fem år [10].

Nationell incidens och regionala variationer har studerats
Varken incidensen eller prevalensen av hydrocefalus hos barn
eller vuxna är kartlagd. I Göteborg har vi sedan början av
1980-talet prospektivt insamlat data om vuxna patienter som
opererats för NPH, och sedan mitten av 1990-talet har da-
tainsamlingen omfattat samtliga patienter opererade för hyd-
rocefalus. Antalet operationer av NPH-patienter har stadigt
ökat och legat runt 30/år de senaste 2–3 åren. Resultaten har
varit goda och mer än 80 procent av patienterna har förbätt-
rats. Operationsindikationen har långsamt vidgats och omfat-
tar numera även patienter med associerad småkärlssjukdom
[7, 11, 12]. Vår undersökning syftade till att kartlägga opera-
tionsincidensen av hydrocefalus hos vuxna i Sverige vid lan-
dets sex neurokirurgiska kliniker. Dessutom har vi velat kart-
lägga den regionala fördelningen av hydrocefalusformer,
etiologier och operationsmetodik.

Undersökningen baserad på journalgenomgång
Undersökningen inkluderade alla patienter, 18 år eller äldre,
opererade för hydrocefalus vid de sex universitetssjukhusen
under åren 1996, 1997 och 1998. Patienter som tidigare be-
handlats med shunt eller VS för hydrocefalus exkluderades.
Även patienter opererade med shunt på grund av andra dia-
gnoser än hydrocefalus, t ex idiopatisk intrakraniell hyper-
tension eller araknoidalcysta, exkluderades.

Alla opererade patienters journalhandlingar gicks igenom
på ort och ställe av med kand Magnus Höglund. Patienternas
ålder och kön registrerades liksom diagnosnummer, opera-
tionskod, operationsdatum och om behandlingen var VS eller
shuntoperation och om det i så fall var en VP- eller VA-shunt.

Vid journalgenomgången registrerades också för varje pati-
ent om tillståndet var kommunicerande eller icke-kommuni-
cerande, om ICP ansågs normalt eller förhöjt, om hydrocefa-
lus var symtomatisk eller asymtomatisk och vilken etiologi
som utlöst tillståndet. Icke-kommunicerande hydrocefalus
klassificerades med undergrupperna akveduktstenos (AS),
obstruktion av utflöde från fjärde ventrikel (OFV) och fora-
men Monroi-obstruktion (FMO); och kommunicerande hyd-
rocefalus med undergrupperna NPH och HPH. Om journalin-
formationen var för knapphändig registrerades patienten un-
der »övriga«. Om en tydlig dokumentation av etiologin före-
låg registrerades denna, i övrigt registrerades orsaken som
idiopatisk. Befolkningsmängden i riket och respektive region
under de tre åren inhämtades från Landstingsförbundet och
redovisas i Tabell I.

På tre år opererades knappt 900 patienter
Under de tre åren 1996–1998 opererades 891 vuxna personer
för hydrocefalus i Sverige. Den genomsnittliga operationsin-
cidensen för alla tre åren var 3,36/100 000 invånare och år.
Incidensen steg från 2,89 1996 till 3,50 1997 och 3,59 1998
per 100 000 invånare. 51 procent var män, resten kvinnor.
Med undantag för FMO, där 80 procent var män, fanns ingen
könsrelaterad skillnad i någon grupp. Medelåldern var 60 år
med intervallet 18 till 92 år. Åldersfördelningen framgår av
Figur 1.

I Umeå-, Linköpings- och Lundregionen opererades fler
patienter än riksgenomsnittet. I Stockholm och Göteborg var
antalet operationer strax under riksgenomsnittet och antalet
operationer var lägst i Uppsala.

Icke-kommunicerande hydrocefalus förelåg hos 174 pati-
enter (20 procent). Vanligaste orsaken var AS (53 procent)
följt av OFV (36 procent) och FMO (10 procent). Av AS var
64 procent idiopatiska, resten sekundära. OFV orsakades i 66
procent av fallen av tumörer i bakre skallgropen. FMO för-
klarades i 65 procent av fallen av tumörer och 35 procent av
cystor.

Kommunicerande hydrocefalus förelåg hos 653 patienter
(80 procent) av vilka 63 procent ansågs ha normalt ICP och
således klassades som NPH. NPH-tillståndet ansågs idiopa-
tiskt i 59 procent och blödningsorsakat i 21 procent. Omvänt
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❙ ❙ Förkortningar

SA = subaraknoidalrummet
NPH = mormaltryckshydrocefalus (Normal Pressure Hydro-
cephalus)
HPH = högtryckshydrocefalus (High Pressure Hydrocephalus)
FMO = foramen Monroi-obstruktion
AS = akveduktstenos
OFV = obstruktion av utflöde från fjärde ventrikeln
ICP = intrakraniellt tryck (Intra Cranial Pressure)
VP = ventrikuloperitoneal
VA = ventrikuloatrial
VS = ventrikulocisternostomi
MS = multipel skleros
ALS = amyotrofisk lateral skleros

Rekonstruktion av ventrikelsystemet hos en hydrocefal patient
från en isotopcisternografi med kraftig retrograd ventrikelfyll-
nad.

Tabell I. Regional och nationell befolkningsmängd åren 1996, 1997
och 1998.

1996 1997 1998

Stockholms region 1 802 301 1 820 715 1 841 083
Linköpings region 969 320 965 720 961 752
Lunds region 1 563 434 1 564 876 1 567 862
Göteborgs region 1 654 596 1 656 244 1 658 335
Uppsala–Örebro region 1 939 485 1 931 093 1 923 364
Umeå region 915 363 908 977 901 926

Hela riket 8 844 499 8 847 625 8 854 322
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var vanligaste etiologin till HPH blödning (55 procent), följt
av trauma (18 procent) (Tabell II).

Av samtliga operationer utfördes 46 procent på indikatio-
nen NPH. Medelåldern för denna grupp var 67 år (intervallet
18–88 år) medan patienterna med HPH hade en medelålder
på 57 år (20–83 år).

87 procent av alla patienter opererades med VP-shunt, 2
procent med en VA-shunt och på 8 procent utfördes VS. För
resterande 3 procent saknades uppgift om operationsmetod.
Vissa regionala skillnader förelåg; 90 procent av alla VS ut-
fördes i Umeå, Göteborg och Stockholm vars regioner mot-
svarar 50 procent av befolkningen. Ingen VS utfördes i Lin-
köping och ingen VA-shuntoperation utfördes i Stockholm.
Codman Medos-programmerbara ventiler var den vanligaste
shunttypen. Utöver denna sort är även Sophy-shuntarna pro-
grammerbara. Totalt användes programmerbara ventiler vid
54 procent av alla operationer (Figur 2).

Incidensen densamma som för multipel skleros
Under 1996–1998 utfördes i genomsnitt 3,36 operationer
med shunt eller VS/100 000 invånare och år på patienter som
inte tidigare behandlats för hydrocefalus. Detta är förmodli-
gen lägre än incidensen av aktiv hydrocefalus där shuntope-
ration skulle kunna hjälpa. Antalet nyinsjuknade patienter där
man avstår från operation eller där diagnosen inte ställs är
okänt. Det är också så att vid omfattande operationer, där hyd-
rocefalus är ett delsymtom, registreras inte alltid koderna för
samtliga delingrepp. Det kan till exempel ha utförts ventriku-
locisternostomier i samband med andra ingrepp utan att en
specifik kod för ventrikulocisternostomin registrerats. Dess-
utom kan hydrocefalus orsakad av tumörer och andra expan-
siva processer i många fall behandlas med radikalkirurgi istäl-
let för shunt/VS, och då registreras inte koderna för VP, VA
och VS. Mot bakgrund av detta är den funna incidenssiffran
ett minimumvärde.

Som jämförelse kan nämnas att incidensen för multipel
skleros (MS) är 3–5/100 000 invånare och år och för
amyotrofisk lateral skleros (ALS) 1–2/100 000 invånare och

år. Således insjuknar årligen lika många vuxna svenskar i
hydrocefalus som i MS, medan bara hälften så många drab-
bas av ALS.

Incidensen för demens anges ofta till 0,1 procent i 65-
årsåldern. I litteraturen omnämns att 5 procent av alla de-
menser orsakas av hydrocefalus, vilket överensstämmer väl
med vårt resultat. Var tjugonde demens kan således förklaras
av hydrocefalus. Det är inget ovanligt sjukdomstillstånd, och
med allt äldre befolkning kommer incidensen sannolikt att
öka.

Det lönar sig att både utreda och behandla även de äldre
patienterna med hydrocefala symtom. Den dominerande ål-
dersgruppen som shuntopereras visade sig vara mellan 70 och
79 år och den äldsta patienten var 92 år. Den relativa förbätt-
ringen i denna åldersgrupp har rapporterats vara lika stor som
för övriga patienter [7] varför åldern inte bör exkludera någon
från operation.

Fler operationer i Umeå än i Uppsala
Operationsfrekvensen är nästan tre gånger så hög i Umeå som
i Uppsala. En viss del av skillnaden kan förklaras av skillna-
der i den verkliga incidensen, diagnoskriterier och opera-
tionsindikationer. Subaraknoidalblödning är en vanligare
diagnos i Umeåregionen än i resten av landet [13]. Frekven-
sen, i relation till befolkningsmängden, av blödningsorsakad
hydrocefalus är cirka dubbelt så hög som i Uppsala. Detta för-
klarar dock bara en viss del av skillnaden. En eventuell skill-
nad i ålderspanoramat, med en ökad medelålder i Umeåregi-
onen, skulle förklara ytterligare en del av skillnaden. Umeå-
klinikens mångåriga och framgångsrika intresse för hydroce-
falus har förmodligen ökat medvetenheten om patientgrup-
pen i regionen. Detta kan ha lett till ett ökat remissflöde till re-
gionsjukhuset, från regionen men möjligen också över regi-
ongränserna. Vi har i denna undersökning inte registrerat om
patienterna remitterats från annan region. Dessutom före-
kommer det att patienter skickas mellan de neurokirurgiska
klinikerna för specialiserad vård.

Normaltryckshydrocefalus bör ifrågasättas
Indelningen av kommunicerande hydrocefalus i hög- respek-
tive normaltryck baseras på journalhandlingar som inte alltid
redovisar det aktuella trycket. Det förefaller som om diagno-
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Figur 1. Åldersfördelning för patienter opererade för hydrocefa-
lus perioden 1996–1998.

Codman Medos,
programmerbar
50 procent

Codman Medos, fast
9 procent

Delta 18 procent

Hakim 8 procent

Sophy 4 procent

Holter 4 procent

Andra
7 procent

Figur 2. Procentuell fördelning av använda shunttyper. Grupp
»Codman Medos, fast« består av ventiltyperna Codman Medos
medium high och Codman Medos medium low. Grupp »andra«
utgörs av mer ovanliga fabrikat, alla med mindre än 1 procents
andel, samt de där fabrikatet är okänt.
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sen oftare ställs på kliniska symtom än på tillförlitlig mätning
av trycket. Vår bedömning gjordes genom en sammanväg-
ning av vad operatören skrivit om tryckförhållandena vid ope-
rationen och ställd diagnos. I flertalet fall saknades även upp-
gift om att tryckutredning gjorts. En nomenklatur baserad på
kliniska symtom, som t ex det adulta hydrocefalussyndromet

som används i Umeå, skulle möjligen vara mer rättvisande.
Det finns också all anledning att ifrågasätta termen normal-
tryckshydrocefalus med tanke på att trycket vid detta tillstånd
endast är normalt under en viss del av dygnet.

Etiologin var i många fall svår att fastställa. Gruppen
»blödning« inkluderar både subarakniodalblödning och övri-

Tabell II. Operationsincidens (antal operationer/100 000 invånare och år) och klassifikation av hydrocefalus åren 1996–1998 vid landets uni-
versitetskliniker och totalt i riket.

Etiologi Lund Linköping Göteborg Stockholm Uppsala Umeå Riket procent

ICKE-KOMMUNICERANDE
Foramen Monroi- Cysta 1 1 4 6 33
obstruktion Tumör 1 1 1 4 5 12 67

Totalt 1 2 1 1 8 5 18 100

Akveduktstenos Tumör 2 8 6 1 3 20 22
Blödning 2 5 7 8
Idiopatisk 7 8 13 19 6 6 59 63
Trauma 1 1 7
Övriga 1 2 2 1 6 6
Totalt 8 11 25 27 8 14 93 100

Obstruktion av Tumör 2 5 10 5 20 42 67
utflödet från Blödning 1 3 4 6
fjärde ventrikeln Postoperativ 1 1 2

Arnold–Chiari 1 1 1 3 5
Idiopatisk 1 7 1 2 11 17
Cysta 2 2 3
Totalt 3 4 13 11 6 26 63 100

KOMMUNICERANDE
NPH Blödning 11 9 14 22 28 5 89 21

Tumör 2 1 2 1 4 10 2
Traumatisk 2 12 2 5 7 4 32 8
Postoperativ 2 1 7 5 3 18 4
Cerebrovaskulär/ 6 2 3 1 12 3
ischemisk
infektion 1 2 1 4 1
Idiopatisk 66 43 30 29 25 50 243 59
Övriga 1 1 1 1 1 1 6 1
Totalt 82 74 53 70 68 67 414 100

HPH Blödning 26 12 18 21 17 37 131 55
Tumör 2 2 6 1 1 6 18 8
Traumatisk 14 7 7 5 4 7 44 18
Postoperativ 4 2 2 4 12 5
Infektion 6 2 1 9 4
Idiopatisk 2 4 3 7 4 2 22 9
Övriga 2 2 1
Totalt 50 31 38 37 30 52 238 100

ÖVRIGA 36 3 3 3 13 7 65

Fall per år 1996 50 37 41 50 37 41 256
1997 54 43 52 47 51 63 310
1998 76 44 40 52 39 67 318
År okänt 1 6 7

Totalt (3 år)                   181                  124                 133                149                 133                171                 891
Genomsnitt/år 60,3 41,3               44,3               49,7                44,3               57                 296
Operationsincidens 5,78 4,28 2,68 2,73 2,30 6,27 3,36



ga intrakraniella blödningar. De fall där ingen etiologi om-
nämnts i journalen registrerades under »idiopatisk«.

Ventrikuloperitoneal shunt vanligast
VP-shunt är alltjämt den dominerande behandlingsmetoden
vid hydrocefalus vid alla neurokirurgiska kliniker medan an-
delen VS varierar kraftigt mellan de olika centra. Detta är en
jämförelsevis ny behandlingsmetod som kräver speciell neu-
roendoskopisk träning och tillgång till högspecialiserad och
dyr teknisk utrustning, vilket är en sannolik förklaring till
skillnaderna.

Vid icke-kommunicerande hydrocefalus utförs VS i hög-
re grad i Stockholm, Göteborg och Umeå (91 procent av alla
diagnostiserade AS, 49 procent av samtliga icke-kommuni-
cerande hydrocefalus opereras med VS) än i Lund, Linköping
och Uppsala (26 procent av alla diagnostiserade AS och 13
procent av alla icke-kommunicerande opereras med VS).
Operationsincidensen (både shunt och VS) för AS är 3,5/mil-
jon invånare i riket, men den är mycket ojämnt fördelad. I den
hälft av landet där VS är en vanlig operation ligger inciden-
sen samlat kring 5/miljon invånare; Stockholm (4,9), Göte-
borg (5,0) och Umeå (5,1). Detta är betydligt högre siffror än
i Linköping (3,8), Lund (1,7) och Uppsala (1,4), vilket har
hög statistisk signifikans. I Umeå är operationsincidensen för
diagnostiserad AS mer än 3,5 gånger så hög som i Uppsala.
Att diagnostisera AS är nödvändigt om VS övervägs. För det-
ta krävs en riktad MRT-undersökning eller isotopcisterno-
grafi [14]. Det finns inga uppenbara skäl att den verkliga in-
cidensen av AS skulle variera så kraftigt inom landet, utan
skillnaderna är troligen ett uttryck för att diagnostiken drivs
längre där VS oftare används som alternativ till shuntopera-
tion.

Konklusion
Sammanfattningsvis har vi funnit att det opererades 3,36 vux-
na patienter/100 000 invånare och år i Sverige perioden
1996–1998. Det fanns en stor skillnad i operationsfrekvens
mellan de olika regionerna. Hydrocefalus är ingen ovanlig
åkomma som bl a orsakar en icke försumbar andel av nyin-
sjuknande i demens. Då det rör sig om ett behandlingsbart till-
stånd är det viktigt att det finns en utbredd kunskap om sym-
tom och basal diagnostik gällande hydrocefalus, eftersom den
behandling man kan erbjuda denna patientgrupp oftast dras-
tiskt förbättrar livskvaliteten.

*
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SUMMARY

Incidence of surgery for adult hydrocephalus
surveyed:
Same number afflicted by hydrocephalus as by
multiple sclerosis

Magnus Höglund, Magnus Tisell, Carsten Wikkelsø
Läkartidningen 2001; 98: 1681-5

The incidence of surgical treatment for adult hydro-
cephalus (older than 18 years) in Sweden from
1996 to 1998 was surveyed. The number of oper-
ations was 891 and the average incidence 3.36 
operations per 100 000 inhabitants and year, vary-
ing regionally from 2.3 to 6.3. The mean age was 60
years (range 18–92), with no sex difference. Normal
pressure hydrocephalus (47%) was most common,
followed by communicating high pressure hydro-
cephalus (27%) and aqueductal stenosis (11%). 804
shunt operations (90%) and 67 ventriculostomies
(7.5%) were performed, 2% were unclassified.
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