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Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er leverbetinget hjernepåvirkning?
Hvis du har skrumpelever, kan du fa leverbetinget hjernepåvirkning (hepatisk encefalopati). Det skyldes,
at leveren ikke kan rense blodbanen for giftstoffer, og de derfor påvirker hjernens funktion.
 
Hvorfor skal jeg undersøges for leverbetinget hjernepåvirkning?
Cirka halvdelen af alle personer med kronisk leversygdom har en mild form for leverbetinget
hjernepåvirkning. Har du leversygdom, er der derfor god grund til at blive undersøgt for leverbetinget
hjernepåvirkning i følgende tilfælde:
• Du eller dine pårørende lægger mærke til, at noget er forandret. Det kan for eksempel være, at du

føler dig mere træt og ukoncentreret, har svært ved at holde styr på dine daglige gøremål, er
initiativløs og langsommere end sædvanligt.

• Du kører ofte bil eller betjener maskineri.
• Du har for nylig være indlagt med alvorlig hjernepåvirkning (koma).
• Der er behov for at kontrollere effekten af den medicin, som du får mod leverbetinget

hjernepåvirkning.
 
Holdes tilstanden under kontrol, vil du sandsynlighed opleve, at du fungerer bedre i dagligdagen og at
indlæggelser med alvorlig hjernepåvirkning kan forebygges.
 
Hvordan undersøges det, om jeg har leverbetinget hjernepåvirkning?
Man kan kun opdage de mildeste former for leverbetinget hjernepåvirkning ved at teste hjernens
funktion. De test der bruges er:
• En test på computer, som måler din reaktionstid over en periode på ti minutter. Under testen får du

høretelefoner på og skal trykke, så hurtigt du kan, på en trykknap, når du hører en lyd i
høretelefonerne.

• En test, der består af fem små opgaver, som undersøger din arbejdshastighed og præcision. Den
udføres på papir. Testen varer i cirka 15 min.

 
Inden undersøgelsen
Andre tilstande end leversygdom kan også påvirke hjernen, så fortæl din læge, hvis du har:
• Andre kroniske medicinske sygdomme.
• Tidligere haft blodprop eller blødning i hjernen.
• Tager medicin, der påvirker hjernefunktionen. Det kan være visse typer antidepressiv medicin,

epilepsimedicin, psykofarmaka og smertestillende medicin.
 
Det er vigtigt, at du på testdagen er så veludhvilet som muligt og ikke har indtaget alkohol.
 


