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Effects on Speech and Language Production when Using Transcranial 

Magnetic Stimulation, TMS, in Patients with Brain Tumour 

Abstract 

When an individual is diagnosed with a brain tumour, intervention by neurosurgery might be 

needed. In case of neurosurgery, a preoperative assessment of the individual’s language 

functions is carried out, if possible, in order to identify sensitive language areas in cortical 

structures. Today, nTMS, navigated transcranial magnetic stimulation, is being used, which 

temporarily shuts down functions in specific cortical areas and thus is a useful method to fulfill 

this aim. The patient is asked to name a series of pictures representing nouns while focal parts 

of the brain is stimulated with magnetic stimulation. 

The purpose of the present study was to examine whether the naming ability of nouns changed 

during nTMS in individuals with brain tumour and in what way, as well as whether the location 

of the tumour affected the participants naming abilities during nTMS. 

All participants in the present study were patients with brain tumour, previously examined with 

nTMS in a neurophysiological clinic at a hospital in the South East of Sweden. The 

examinations were video recorded and have subsequently formed the material for data analysis 

in the present study. Analysis was made on group and population level. The groups were created 

based on the participants tumour localisation. 

The result shows that the naming ability changes as a number of language related phenomenon 

aroused in the preoperative examination using nTMS. The five most common phenomena on 

population level were hesitation sound, latency, sound interjection, no response and inaccurate 

articulation. Comparison on group level revealed no significant difference regarding tumour 

location. 

The result might indicate that the neurophysiology of language consists of collaborating 

complex networks. The result can also support theories regarding tumour induced plasticity.  

Key words: Brain tumour, TMS, language mapping, tumour induced plasticity, reorganization 

of language  

  



 

   

 

 

 

  

Sammanfattning 

När en individ drabbas av hjärntumör kan det vara aktuellt med intervention i form av 

neurokirurgisk resektion. I de fall där neurokirurgisk intervention krävs görs om möjligt en 

preoperativ kartläggning av individens språk i syfte att identifiera känsliga språkområden i 

kortikala strukturer. I dagsläget används nTMS, navigerad transkraniell magnetstimulering, 

som genom att temporärt slå ut funktionen i specifika kortikala områden är en användbar metod 

för nämnda syfte. Patienten får då benämna bilder föreställande substantiv samtidigt som fokala 

delar i hjärnan stimuleras enskilt med magnetstimulering. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida benämningsförmågan av substantiv 

förändrades vid nTMS hos personer med hjärntumör och på vilket sätt, samt om 

tumörlokalisation påverkade deltagarnas benämning vid nTMS-undersökning. 

Samtliga deltagare i studien var patienter med hjärntumör som tidigare undersökts med nTMS 

på en neurofysiologisk klinik vid ett sjukhus i sydöstra Sverige. Undersökningarna filmades 

och har sedermera utgjort materialet till datainsamlingen i föreliggande studie. Analys gjordes 

på grupp- och populationsnivå, där grupperna skapades utifrån deltagarnas tumörlokalisationer.  

Resultatet visar att benämningsförmågan förändras då ett antal olika språkliga fenomen uppkom 

vid preoperativ testning med nTMS. De fem vanligaste fenomenen på populationsnivå var 

tvekljud, latens, inskottsljud, uteblivet svar samt oprecis artikulation. Vid jämförelse på 

gruppnivå framkom att ingen signifikant skillnad föreligger avseende tumörlokalisation. 

Resultatet kan tyda på att språkets neurofysiologi består av samarbetande komplexa nätverk. 

Resultatet kan också styrka teorier om tumörinducerad plasticitet.   

 

Nyckelord: Hjärntumör, TMS, språklig kartläggning, tumörinducerad plasticitet, språklig 

reorganisation 

 

  



 

   

 

 

 

  

Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre 

period från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter 

uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 

för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/.  

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 

for a longer period of time starting from the date of publication barring exceptional 

circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 

download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke 

this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 

work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures 

for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: 

http://www.ep.liu.se/. 

 

 

© [Carolina Lindblad & Karin Löfström] 

 

 

  

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


 

   

 

 

 

  

Förord 

Ett stort tack till överläkare Magnus Thordstein med kollegor. Tack för ert stora tålamod och 

ovärderliga hjälp med datainsamlingen. 

Vi vill också rikta tack till Johan Sjödin för hjälp med statistisk utformning.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Christina Samuelsson för god handledning under arbetets 

gång. Tack för snabb respons, bra feedback och intressanta diskussioner. 

 

Linköping i maj 2017 

Carolina Lindblad och Karin Löfström 

  



 

   

 

 

 

  

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

2. Bakgrund 1 

2.1 Hjärntumör och symptom 1 

2.2 Språklig plasticitet vid hjärntumör 3 

2.3 Olika synsätt på språket i hjärnan 3 

2.4 Talet och språkets neurofysiologi 3 

2.5 Språklig utredning 4 

2.6 Postoperativ afasi 5 

2.7 Lexikon och semantik 5 

2.8 Benämning och ordfinnande 6 

2.9 Benämnings- och ordfinnandesvårigheter 6 

2.10 Ord- och ljudutbyten 7 

2.11 Andra tal- och språkfenomen 7 

2.12 Transkraniell magnetstimulering, TMS 8 

2.12.1 Navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS 8 

2.12.2 Undersökningsprocedur nTMS 9 

3. Syfte 11 

3.1 Frågeställningar 11 

4. Metod 11 

4.1 Metodval 11 

4.2 Deltagare 12 

4.3 Registrering och hantering av data 12 

4.4 Information om samtycke 12 

4.5 Genomförande 13 

4.5.1 Datainsamling 13 

4.5.2 Dataanalys och statistik 14 

4.5.3 Statistiska test 15 

4.6 Etiska överväganden 15 

5. Resultat 16 

5.1 Antal benämnda bilder 16 

5.2 Uppkomna språkliga fenomen 17 

5.3 Felaktigt benämnda bilder på gruppnivå 20 

5.4 Skillnad mellan uppkomna fenomen på gruppnivå 21 



 

   

 

 

 

  

5.5 Medelvärde av vanligaste förekommande fenomen på gruppnivå 22 

6. Diskussion 23 

6.1 Resultatdiskussion 23 

6.2 Metoddiskussion 26 

6.3 Generell diskussion 28 

6.4 Slutsats 29 

6.4.1 Framtida studier 30 

7. Referenser 31 

Bilagor 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

1 

  

1. Inledning 

Navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS, är ett kliniskt etablerat verktyg som 

används för kartläggning av motoriska områden i hjärnan. Metoden har utvecklats och kan nu 

användas för språklig preoperativ kartläggning hos patienter med hjärntumör. Undersökningen 

tillhandahåller för kirurgen viktig information om språkligt känsliga delar i hjärnan inför 

operation. nTMS används sålunda i syfte att minska risken för postoperativ språkpåverkan 

såsom afasi. 

nTMS är en tämligen modern teknik, men den logopediska kunskapen i ämnet är begränsad. 

Det är följaktligen av stor vikt att undersöka de språkliga effekterna av nTMS. Syftet med 

föreliggande studie är således att ur ett logopediskt perspektiv undersöka språklig påverkan vid 

nTMS hos individer med hjärntumör samt om skillnad föreligger avseende tumörlokalisation. 

2. Bakgrund 

2.1 Hjärntumör och symptom 

Varje år diagnosticeras ungefär 1100 personer i Sverige med hjärntumör, vilket gör det till den 

tionde vanligaste cancerformen i Sverige (Cancerfonden, 2016). Hjärntumörer är ovanligare än 

andra cancerformer, men patienter med hjärntumörer riskerar att få stora funktionella 

konsekvenser då såväl tumör som intervention kan orsaka bestående skador på centrala 

nervsystemet (Ownsworth, Hendersen, Chamber & Shum, 2009). Det finns flertalet typer av 

hjärntumörer som har olika egenskaper. Benigna tumörer är ofta mer avgränsade medan 

maligna tumörer växer infiltrativt in i hjärnvävnaden, vilket gör dem svårare att avlägsna 

kirurgiskt (Salford, 2012:369). 

Symptomen kan variera beroende på tumörens typ och lokalisation i hjärnan och kan inkludera 

såväl huvudvärk, synbortfall, kramper (såväl små kramper i extremiteterna som stora grand 

mal-anfall) som illamående och kräkningar, personlighetsförändringar och inte minst problem 

med språk och tal (Cancerfonden, 2016; Salford, 2012:365). Hos vuxna är det vanligt att 

hjärntumörer sitter i eller gränsar till språkligt relevanta områden, vilket ökar risken för skador 

på språkfunktioner när tumören växer i sig själv eller infiltrerar omkringliggande vävnad (Finch 

& Copland, 2014). 
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Neurokirurgi innebär ett stort och komplicerat ingrepp där hjärnvävnad riskerar att skadas i 

samband med operationen. Språkets neurofysiologi är känslig både för hjärntumörens tillväxt 

och för skada under kirurgisk resektion (Finch & Copland, 2014). Vid operation för att avlägsna 

hjärntumörer finns många riskfaktorer att ta i beaktande, däribland postoperativ afasi (Bartha, 

Knosp. Pfisterer & Benke, 2000; Ille et al., 2016). Sådana riskfaktorer kan begränsa 

möjligheterna för avlägsnande vid operation och behöver således övervägas preoperativt. Det 

är följaktligen värdefullt att såväl pre- som intraoperativt kartlägga språkliga funktioner för att 

optimalt kunna avlägsna tumören och samtidigt bevara maximal neurologisk funktion efter 

ingreppet (Bartha et al., 2000).  

Hjärntumörer kan orsaka trycksymptom och fokala symptom. Oavsett om en tumör är malign 

eller benign ger den alltid upphov till ett ökat kraniellt tryck. Trycksymptom brukar sedermera 

manifestera sig som diffusa tillstånd i form av huvudvärk, illamående, 

koncentrationssvårigheter och i vissa fall även ökad känslighet för ljud och ljus. Högt 

intrakraniellt tryck kan obehandlat vara ett livshotande tillstånd (Levander, 2014:263). 

Fokala symptom är ett resultat av tumörens loblokalisation. Tumörer i frontalloben leder i regel 

alltid till någon typ av exekutiv dysfunktion, såsom nedsatt planerings- och 

koncentrationsförmåga. Även beteendeförändringar som bristande spontanitet och 

initiativförmåga är vanliga vid frontallobstumörer, vilket innebär att en drabbad individ kan 

upplevas reagera eller uttrycka sig på ett annat sätt än innan insjuknande. I frontalloben är också 

primära motorkortex beläget, vilket innebär att en tumör här kan ge symptom som pareser eller 

sensibilitetsnedsättningar i olika delar av kroppen. En fokal sjuklig förändring i vänster 

frontallob kan leda till språkliga svårigheter som afasi. Tumörer i parietalloben ger generellt 

symptom som innebär nedsättningar i sensorik och insikt. Vid högersidiga parietallobstumörer 

förekommer neglekt, vilket kan göra det svårare för patienten att vara medveten om sin 

omgivning. Framträdande symptom vid temporallobstumörer är minnesstörningar och 

perceptuella störningar. Om tumören är belägen i vänster temporallob kan problem med 

repetition av såväl visuellt som auditivt presenterat material uppstå. Tumör belägen i höger 

hemisfär kan orsaka problem med återgivning och igenkänning av objekt samt dysprosodi. Vid 

occipitallobstumörer är det mest framträdande symptomet visuell påverkan. Problem med att 

läsa och tillgodogöra sig språk i textform kan förekomma på grund av påverkan på syn och 

visuell perception (Levander, 2014:260–263).  
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2.2 Språklig plasticitet vid hjärntumör 

Då tumörer, till skillnad från andra neurologiska skador såsom stroke, växer långsamt har 

hjärnan en chans att omorganisera sina funktionella områden under sjukdomsförloppet. 

Eventuell omorganisation varierar från patient till patient beroende på individuell plasticitet 

(Desmurget, Bonnetblanc & Duffau, 2007). Hos friska individer är språkprocesser mest 

förekommande i vänster hemisfär. Det har trots det visats att det hos patienter med vänstersidig 

dominans kan ske språklig lateralisering vid fokala hjärnskador (Duffau, 2013). Moderna 

undersökningstekniker har visat att det hos tumörpatienter förekommer språkfunktioner i höger 

hemisfär, vilket indikerar att hjärnan är plastisk och att nya områden kan överta funktioner vid 

skador i ursprungliga områden (Muller & Meyer, 2014; Rösler et al., 2014). Således ger 

hjärntumörer inte nödvändigtvis så fokala symptom som man tidigare trott (Krieg et al., 2013). 

Tumörer växer i olika takt och det kan vara svårt att avgöra exakt tidpunkt för skiftning av 

språkfunktioner (Ille et al., 2016). Vid studier av personer med hjärntumör har man kunnat 

fastställa att hjärnan är plastisk och kapabel till reorganisation (Duffau, 2013). 

2.3 Olika synsätt på språket i hjärnan 

Även om språket idag anses vara ett komplext system av funktioner finns det olika synsätt på 

språkets organisation. En, något förlegad, syn på språket i hjärnan är att funktioner finns 

lokaliserade i olika center i hjärnan, då framför allt i kortikala områden (Chang, Raygor & 

Berger, 2015). Ett annat synsätt är att språket snarare är beroende av förbindelser mellan 

språkliga centra. Vidare kan språk ses som en dynamisk lokalisation av funktioner där det i 

hjärnan finns funktionella system som kan reorganiseras efter t.ex. hjärnskada. Slutligen kan 

hjärnan ses som en enhet där språkfunktioner finns i utspridda områden som arbetar 

tillsammans (Ahlsén, 2006:5–11; Duffau, 2005). Studier har också visat att flexibilitet och 

plasticitet kan finnas vid bl.a. afasi efter stroke (Potagas, Kasselimis & Evdokimidis, 2016:55). 

2.4 Talet och språkets neurofysiologi 

Primära motorkortex är lokaliserad i frontalloben och ansvarar för samtliga delar av kroppen 

som kan röras frivilligt. Bakom motorkortex ligger primära sensoriska kortex. Primära 

motorkortex och primära sensoriska kortex arbetar tillsammans och kallas ofta för 

sensomotoriska kortex. I temporalloben finns primära auditiva kortex och i occiptialloben finns 

primära visuella kortex (Potagas et al., 2016:45).  



 

   

 

 

4 

  

Kortex primära områden är omgivna av modalitetsspecifika områden, associationsområden, 

vilka hanterar olika stimuli. Områden kring primära auditiva kortex i temporalloben hanterar 

information därifrån för att känna igen och identifiera ljud, medan områden kring primära 

visuella kortex i occipitalloben hanterar visuella stimuli för att identifiera och avgöra spatial 

information. Identifiering av ett visuellt objekts egenskaper involverar associerade områden 

mot temporalloben medan spatial information hanteras i områden mot parietalloben. Hjärnans 

modalitetsspecifika områden är inte länkade till varandra varför sensorisk information inte 

riskerar att blandas. Språket i hjärnan fungerar på samma sätt som andra kognitiva funktioner 

och skador, afasi, orsakas av skador i för språket relevanta områden. Hemisfärerna är inte 

likvärdiga i sitt ansvar för språkfunktioner. För de flesta människor är vänster hemisfär språkligt 

dominant (Potagas et al., 2016:45–46). 

2.5 Språklig utredning 

Språklig utredning bör innehålla verktyg som kan generera i diagnos och prognos såväl som 

kartläggning av samtliga språkliga funktioner hos en individ. Såväl kvalitativ som kvantitativ 

information behövs för att kunna beskriva individens specifika svårigheter och 

aktivitetsbegränsningar. Symptombilden kan variera stort mellan individer även vid likartade 

skador varför det är av vikt att anpassa testmaterialet efter individen. Val av material baseras 

på tidigare och nuvarande funktionstillstånd, individuella behov samt tillgängliga testverktyg 

(Murray & Coppens, 2016:81–82). 

Efter en förvärvad hjärnskada, såsom hjärntumör, kan de språkliga förmågorna undersökas på 

olika sätt och med olika fokus (Ahlsén, 2008:191). Vad gäller formell testning av afasi finns ett 

antal standardiserade och normerade test, vilka emellertid är framtagna efter en något förlegad 

syn på afasi med fokus på språkliga symptom vid vänsterhemisfärsskador. 

Ordfinnandesvårigheter, anomi, kan upptäckas genom uppgifter som innefattar benämning av 

objekt, vilket visar om personen kan sammankoppla objekt med rätt ord och vidare producera 

ordet. Vidare testas repetition av ord och meningar för att undersöka huruvida personen kan 

uppfatta och tolka ett ord auditivt och omvandla auditiv information till ett motoriskt program 

för att slutligen utföra det. Ytterligare språkliga förmågor som testas vid afasitest är 

språkförståelse av ord, meningar och text, läs- och skrivförmåga samt produktion på mening- 

och textnivå (Ahlsén, 2008:192). Det är inte tillräckligt att endast konstatera att 

benämningssvårigheter föreligger utan krävs en mängd specifika uppgifter för att blottlägga var 
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i benämningsprocessen problem återfinns och om andra förmågor är påverkade (Ahlsén, 

2008:193). 

Det har ifrågasatts huruvida det som testas vid formell bedömning faktiskt går att relatera till 

personens förmåga och behov i vardagen. Genom informella bedömningsmetoder såsom 

videoinspelning av vardagliga situationer kan individens förmågor utredas i förhållande till 

vardagliga behov och således fokusera på fler aspekter än lexikon, grammatik och fonologi 

(Ahlsén, 2008:193–194). Perceptuell bedömning av tal och språk kan anses subjektiv då 

resultatet kan skilja sig mellan olika bedömare. Emellertid blir tillförlitligheten större vid 

perceptuell bedömning om bedömarna utgår från ett förbestämt protokoll (Hammarberg, 1986).   

För bedömning av subkortikala skador eller skador i höger hemisfär krävs test inriktade på mer 

subtila språkfunktioner samt på symptom som kan förekomma vid nämnda typ av skador 

(Ahlsén, 2008:192).  

2.6 Postoperativ afasi 

Vid neurokirurgi föreligger risk för postoperativ afasi varför det preoperativt är viktigt att 

erhålla information om språkliga funktioner och identifiera språkligt känsliga områden i hjärnan 

(Bartha et al., 2000). Många patienter uppvisar en initial språklig försämring efter kirurgiskt 

avlägsnande av hjärntumör. En tredjedel till hälften av alla som genomgår kirurgi för 

vänstersidiga tumörer får postoperativa språkproblem av någon typ (Davie, Hutchesson, 

Barringer, Weinberg & Lewin, 2009). Trots det förbättras en stor del efter relativt kort tid där 

större delen av de som drabbas uppvisar förbättringar eller tillfrisknande inom tre månader. 

Patienter drabbas av olika grad och typ av språkliga svårigheter, men långt ifrån alla drabbas 

alltså av kroniska nedsättningar i språkfunktionen (Finch & Copland, 2014). 

Vid nästan all afasi förekommer ordfinnandesvårigheter, anomi, vilket innebär svårigheter med 

såväl visuell benämning som verbal beskrivning och minne. Utöver detta förekommer ofta även 

semantiska och fonologiska utbyten av ord eller grammatiska morfem. Studier har också visat 

att prosodin har påverkats vid afasi. Betoning och intonation har främst varit påverkade vid 

vänstersidiga skador (Ahlsén, 2006:59, 63, 80, 86). 

2.7 Lexikon och semantik 

Grupperingar av ord som har semantisk likhet eller gränsar till varandra brukar räknas till 



 

   

 

 

6 

  

samma semantiska nätverk. Ord delas också in i kategorier som har gemensamma egenskaper. 

Kategorierna delas vidare in i olika nivåer i en hiearkisk struktur bestående av över-, under- och 

sidoordnade ord till det mest typiska exemplaret i kategorin. Ord inom samma semantiska 

nätverk aktiveras genom spridning i nätverket när ett relaterat ord används. Det går snabbare 

att känna igen ett ord om det har föregåtts av ett semantiskt relaterat ord. Objektbenämning kan 

också påverkas om skada finns i målordets semantiska nätverk. Vid afasi kan det ibland vara 

lättare att hitta ett överordnat ord. Innebär afasin däremot svårigheter med abstrakta begrepp 

och ord kan de överordnade orden vara svårare att hitta och benämningen kan därför bli 

överdrivet specifik genom underordning (Ahlsén, 2006:81–84). 

2.8 Benämning och ordfinnande 

Ett komplext system är involverat i benämning och ordfinnande (Corina, Loudermilk, Detwiler, 

Martin, Brinkley & Ojemann, 2010). Igenkänning av objekt som helhet kräver sammanfogad 

information från flera områden i kortex, bl.a. frontalloben, parietalloben samt temporalloben. 

Skador i associationsområden i kortex kan orsaka selektiva perceptuella störningar eller agnosi 

och innebära att vanliga objekt eller ansikten visuellt inte känns igen (Potagas et al., 2016:46).   

Det finns ett antal aspekter som anses underlätta benämning. Ett ord som används frekvent är 

lättare att benämna än ett ord med lägre frekvens. Likaså påverkar ordets längd där korta ord 

har visat sig vara lättare än längre. Ju mer konkret ett ord är desto lättare blir det att benämna. 

Dessutom påverkar kontexten benämningsförmågan då ett ord är lättare att identifiera om det 

befinner sig i en kontext (Ahlsén, 2006:91; Raymer, 2011:97). Vid benämning av substantiv 

har förmågan visat sig variera gällande huruvida ordet är konkret eller abstrakt, då konkreta är 

lättare att benämna. Konkreta substantiv har bl.a. bättre representation i minnet eller fler 

semantiskt distinkta drag (Ahlsén, 2006:87).  

2.9 Benämnings- och ordfinnandesvårigheter 

Benämnings- och ordfinnandesvårigheter kan märkas i vardaglig konversation, men undersöks 

ofta genom uppgifter med konfrontationsbenämning. Vid anomi bör de specifika mönstren och 

egenskaperna i svårigheterna undersökas genom mer omfattande tester, vilket ger en klarare 

bild vid planering av intervention (Raymer, 2011:95).  

Vänster temporallob är mycket viktig för semantiska processer vid benämning (Antonucci, 

Beesin, Labiner & Rapcsak, 2008). Skador i området har visat sig orsaka 
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benämningssvårigheter där substantiv och levande ting är lättare att benämna än verb och icke-

levande ting. Skador i vänster frontallob har istället givit upphov till särskilda 

benämningssvårigheter av verb (Damasio & Tranel, 1993; Hillis, Tuffiash, Wityk & Barker, 

2002). Det föreligger således en skillnad mellan benämning av substantiv respektive verb 

(Corina, Gibson, Martin, Poliakov, Brinkley & Ojemann, 2005). Genom benämning av bilder 

respektive benämning efter beskrivning kan man också skilja visuell påverkan från 

benämningssvårigheter (Raymer, 2011:96–98). 

2.10 Ord- och ljudutbyten 

Parafasi innebär ett utbyte på fonem- eller ordnivå och delas in två typer kallade literalparafasi 

samt verbalparafasi. Literalparafasi innebär ett fonologiskt fel där ett korrekt fonem i målordet 

byts ut mot ett felaktigt alternativt tillägg eller uteslutning av fonem. Verbalparafasi är 

följaktligen ett utbyte på ordnivå där det korrekta målordet byts ut mot ett felaktigt, ofta till 

målordet relaterat, ord. Verbalparafasier består generellt endast av utbyten (Ahlsén, 2006:56; 

Brookshire, 2015:193).   

Vidare finns olika typer av verbalparafasier bl.a. semantisk parafasi och orelaterad parafasi. Till 

semantisk parafasi räknas de ordutbyten där det finns en semantisk relation mellan målord och 

det nya ordet. Orelaterad parafasi innebär ett utbyte där det nya ordet inte har en tydlig 

semantisk relation till målordet (Brookshire, 2015:193–194; Raymer, 2011:98). Målord byts 

således ofta ut mot semantiskt eller fonologiskt relaterade ord. Semantiska utbyten sker ofta 

inom samma kategori, till ett över-, under- eller sidoordnat ord, efter attribut, spatial eller 

funktionell relation samt benämning av en del av helheten. Literalparafasier anses ibland vara 

mönster av artikulatoriska fel snarare än fonologiska, särskilt vid dysartri (Ahlsén, 2006:85; 

Brookshire, 2015:194). 

2.11 Andra tal- och språkfenomen 

Andra, för föreliggande studie relevanta, språkliga fenomen involverar flyt och icke-flyt i talet. 

Vid flytande tal flyter talet lätt och utan ansträngning från talaren. Icke-flyt, såsom vid 

exempelvis stamning, karakteriseras av en högre frekvens av icke-flyt i talet. Talet blir på olika 

sätt påverkat och ansträngt och består i grunden av tre fenomen – repetitioner, förlängningar 

samt blockeringar. Man behöver skilja på vad som är avvikande icke-flyt och vad som är normal 

tvekan i talet då korta repetitioner, revideringar och pauser förekommer även hos friska 
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individer. Skillnaden mellan flyt och icke-flyt är frekvensen av förekomst av extra ljud, såsom 

repetitioner, förlängningar och inskottsljud, pauser, rytmiskt mönster i talet, betoning och 

intonation och generellt tempo (Guitar, 2006:12–14).  

I tal förekommer, hos alla individer, ständigt självinitierade reparationer av yttranden. Talaren 

uppmärksammar att yttrandet är felaktigt och reparerar sig själv. Självkorrigering kräver såväl 

perceptuella språkprocesser som processer relaterade till produktion. Talaren uppmärksammar 

inledningsvis att ett fel har uppstått, avbryter talflödet och reparerar sedan sitt yttrande. Vid 

reparationsfenomen förekommer tvekan och pausering och det är även vanligt förekommande 

med tvekljud (Levelt, 1983).  

2.12 Transkraniell magnetstimulering, TMS 

I syfte att erhålla information om hur språket i hjärnan är organiserat undersöks såväl friska 

personer som individer med hjärnskador. Undersökningarna kan ske genom hjärnavbildning 

eller andra kliniska metoder där effekterna av en skada utreds (Potagas et al., 2016:47). Ett 

annat tillvägagångssätt är att under vakenkirurgi använda sig av direkt kortikal stimulering för 

att kartlägga språkfunktioner. TMS korrelerar väl med direkt kortikal stimulering och möjliggör 

en icke-invasiv undersökning genom elektromagnetisk stimulering genom skallbenet. Den 

kortikala aktiviteten i hjärnan eliciteras till följd av magnetpulserna (Lioumis et al., 2012). 

Stimuleringen inducerar och aktiverar specifika områden i hjärnan och responsen kan således 

mätas mycket exakt (Potagas et al., 2016:50; Tarapore et al., 2013). Tidigare användes även 

funktionell MRI för preoperativ kartläggning av språkfunktioner, men det används nu i 

kombination med TMS (Fitzgerald et al., 1997; Krieg et al., 2013). Kliniska metoder är viktiga 

för att undersöka hjärnan och nervsystemet och på så vis detektera specifika områden i hjärnan 

som utför särskilda kognitiva processer (Potagas et al., 2016:47). 

2.12.1 Navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS 

I föreliggande studie har navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS, använts. 

nTMS innebär att man med stor specificitet stimulerar flertalet fokala områden i hjärnan 

för att på så vis inducera påverkan på kortex. Stimuleringen avser skapa effekten av en 

skada i det specifika området för att detektera hur funktionen påverkas. 

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) innebär däremot att man upprepade 

gånger stimulerar ett visst område i kortex, vilket görs för att öka hjärnans plasticitet i 
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behandlingssyfte (Abo & Kakuda, 2015:6-7; Potagas et al., 2016:50; Barcia et al., 

2012).----------------------- 

 

nTMS har visat sig korrelera väl med direkt kortikal stimulering, varför det är ett 

användbart verktyg för att kartlägga kortikala språkliga funktioner inför operation (Picht 

et al., 2013; Raffa et al., 2016).  nTMS kan emellertid inte kartlägga subkortikala 

språkliga funktioner (Sollmann et al., 2016a; Sollmann et al., 2016b). Metoden 

möjliggör således en icke-invasiv preoperativ testning av kortikala språkområden i 

hjärnan hos individer med hjärntumör (Tarapore et al., 2013; Rösler et al., 2014). Det 

är av stor vikt att försöka bevara så mycket av den preoperativa funktionen som möjligt 

och därför gynnas det neurokirurgiska arbetet av preoperativ kartläggning av språkliga 

funktioner (Finch & Copland, 2014; Tieleman, Deblaere, van Roost, van Damme & 

Achten, 2009; Zimmerman, Siefert, Trantakis & Raabe, 2001). Språktestning med 

direkt kortikal stimulans kan enbart utföras vid vakenkirurgi och är därför inte alltid ett 

alternativ (Pitch et al., 2013). Med det sagt är det viktigt att kartlägga språkfunktioner 

inför alla operationer i hjärnan för att erhålla information och prognos samt möjliggöra 

planering av behandling (Ille et al., 2016).  

2.12.2 Undersökningsprocedur nTMS 

Initialt görs en magnetkameraundersökning, MRI, för att erhålla aktuella och precisa 

bilder av patientens hjärna inför nTMS-undersökningen. Avbildningen används 

sedermera för att navigera magnetpulsernas lokalisation under testningen (Josephson & 

Olson, 2012:31; Tarapore et al., 2013).-------------------------------------------------------- 

 

Inledningsvis får patienten utan stimulering benämna bilder bestående av svartvita 

illustrationer föreställande substantiv i syfte att skapa en baslinje, vilket videoinspelas 

(Sollmann et al., 2016b; Tarapore et al., 2013). Bilder är baserade på material från 

Snodgrass och Vanderwart (1980). Samma bilder kommer att benämnas med 

stimulering varför en baslinje är nödvändig för att urskilja individuellt språkbruk och 

avvikande benämning vid stimulering. Eventuella bilder som inte benämns korrekt 

under baslinje plockas bort och används inte vid undersökning. Således kan de ord som 

sedan avviker från baslinje vid undersökningen ses som ett resultat av TMS-påverkan 

(Picht et al., 2013; Sollmann et al., 2016b).  
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Inför nTMS-undersökningen testas patientens individuella resting motor threshold, 

RMT, i syfte att avgöra anpassad styrka på magnetstimuleringen. Det finns en 

individuell sensibilitet för stimuleringen, vilket innebär att det krävs olika styrka för att 

påverkas (Corley et al., 2017). Vid för låg stimuleringsstyrka riskeras icke tillförlitliga 

svar då hjärnan inte stimuleras optimalt för att erhålla reaktion. Vid för hög 

stimuleringsstyrka ökar emellertid såväl omfång som djup, vilket ger en mindre precis 

stimulering. Det är även individuellt hur nTMS påverkar patienten gällande smärta och 

obehagskänslor. Magnetpulserna kan stimulera omkringliggande strukturer, t.ex. 

temporalisnerven, vilket kan orsaka ryckningar i käken. Sensibilitet påverkas av t.ex. 

skallbenets tjocklek eller eventuell medicinering (Corley et al., 2017; Picht et al., 2013; 

Tarapore et al., 2013).----------------------------------------------------------------------------  

 

Patienten får benämna samma bilder som i sin baslinje med samtidig stimulering. För 

varje bildbenämning ges en magnetpuls. Även undersökningen med nTMS 

videoinspelas för att kunna bedömas noggrant i efterhand. Undersökningstid och antal 

bilder varierar mellan individer. Vissa patienter, beroende på tumörens storlek och 

lokalisation, genomgår undersökning av både vänster och höger hemisfär (Picht et al., 

2013; Sollmann et al., 2016b). ---------------------------------------------------------------- 

 

Videoinspelat material bedöms i efterhand där benämning som avviker från baslinje 

noteras. Genom bedömningen erhålls information om exakt stimuleringslokalisation för 

avvikande benämning vilket genererar, för kirurgen, viktig information om språkligt 

känsliga områden. Videoinspelningen möjliggör noggrann granskning i efterhand där 

fenomen som inte noterades vid undersökningstillfället kan detekteras (Lioumis et al., 

2012.) 

 

I en studie av Thyr, Wass och Åke (2014) har 60 individer utan kända sjukdomar och 

med svenska som modersmål benämnt samma bilder som används vid nTMS-

undersökning i Sverige. Individerna i studien var mellan 22–66 år med jämn fördelning 

avseende kvinnor och män. Totalt benämnde varje individ 150 bilder. Medelvärdet för 

korrekt benämnda bilder var 144,28. Studiens slutsats blev att bildmaterialet är lämpligt 
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att använda för klinisk undersökning.------------------------------------------------------------ 

 

Sammanfattningsvis möjliggör nTMS en exakt icke-invasiv undersökning av kortikala 

språkområden, vilket gör det till en kliniskt användbar metod inför kirurgisk resektion 

av hjärntumör. Emellertid saknas logopediska studier avseende språklig påverkan vid 

undersökning samt logopedisk bedömning av uppkomna språkliga fenomen.  

3. Syfte 

Föreliggande studies syfte är att undersöka huruvida preoperativ kartläggning med navigerad 

transkraniell magnetstimulering, nTMS, ger en värdefull bild av hur benämningsförmågan kan 

påverkas efter operation av hjärnan hos personer med hjärntumör samt huruvida 

tumörlokalisation påverkar benämningen vid nTMS. 

3.1 Frågeställningar 

➢ Förändras benämningsförmågan av substantiv vid nTMS hos personer med hjärntumör 

och i så fall hur?  

➢ Skiljer sig typen av uppkomna benämningsfenomen beroende på tumörlokalisation och 

i så fall hur? 

4. Metod 

4.1 Metodval 

Föreliggande studies data grundas på tidigare gjorda preoperativa videoinspelade nTMS-

undersökningar på patienter med hjärntumör på en neurofysiologisk klinik vid ett sjukhus i 

sydöstra Sverige. Undersökningarna har varierat i längd och omfattning. De kortikala områden 

som kartläggs beror på tumörlokalisation där till tumören närliggande områden undersöks inför 

operation baserat på efterfrågad information från neurokirurgen. I nuläget finns inga nationella 

riktlinjer för språklig kartläggning med nTMS, varför metoden kan variera beroende på utförare 

(Personlig kommunikation Magnus Thordstein, 24 mars 2017). Inspelningarna har analyserats, 

granskats samt kodats avseende eventuella språkliga fenomen som uppkommit vid nTMS-

undersökningen. Insamlade och kodade data har sammanställts i procentandelar för såväl varje 
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individ som för hela populationen i syfte att göra data proportionerlig och jämförbar. Vidare 

har data granskats på gruppnivå baserat på tumörlokalisation för att identifiera förekomst och 

likheter avseende uppkomna språkliga fenomen på gruppnivå samt för hela populationen. 

4.2 Deltagare 

Deltagarna har genomgått TMS-undersökning med Eximia NBS-system, NEXSPEECH-modul 

(Nexstim Oy, Helsinki Finland) där de benämnt mellan 150 och 600 svartvita bilder 

föreställande substantiv. Inför datainsamlingen granskades samtliga befintliga inspelningar av 

patienter. Ett urval gjordes sedan där patienter med svenska som modersmål eller en nivå 

jämförbar med modersmål inkluderades för vidare analys. Totalt inkluderades 33 patienter i 

studien, vilka numrerades i kronologisk ordning efter granskningstillfälle. Efter vidare 

granskning exkluderades 1 patient som inte uppfyllde inklusionskriterierna och slutligen 

inkluderades således 32 deltagare i studien varav 16 var kvinnor och 16 var män mellan 21–67 

år. Av samtliga deltagare hade 15 hjärntumör i vänster frontallob, 8 i vänster temporallob, 3 i 

vänster frontotemporalt, 2 i vänster frontoparietalt samt 1 i vänster insulas kortex, 1 i vänster 

parietooccipitalt, 1 i höger frontotemporalt och 1 i höger parietallob.  

4.3 Registrering och hantering av data 

Insamlad data har hanterats konfidentiellt. Enbart inom föreliggande studie aktiva personer har 

haft eller kommer att ha tillgång till informationen. Materialet har avidentifierats så att ingen 

information kan härledas till en särskild individ. Vid användning av internetbaserade 

lagringsplatser har inte sekretessbelagd information lagrats. 

4.4 Information om samtycke 

För studien aktuellt material fanns sedan tidigare inspelat och tillgängligt i klinikens 

datasystem. I föreliggande studie har ingen direkt kontakt tagits med tidigare undersökta 

patienter efter konsultation med Etikprövningsnämnden. Användandet av tidigare inspelade 

patientundersökningar i forskningssyfte är att betrakta som ett led i sjukvårdens kvalitetsarbete. 

Studien har utförts av namngivna studenter, vilka har tecknat sekretessavtal vid studiestart. 
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4.5 Genomförande 

4.5.1 Datainsamling 

Inledningsvis gjordes ett första urval av de deltagare vars undersökningar fanns 

inspelade på en neurofysiologisk klinik vid ett sjukhus i sydöstra Sverige. Vidare 

skapades ett kodsystem för språkliga fenomen baserat på programvaran Nexspeechs 

befintliga kategorier för markering av fel 

1.  No error 

  Patienten producerar målordet korrekt. 

2.  No response 

 Patienten producerar inte målordet. 

3.  Performance 

 Innefattar påverkan på utförande vid produktion av målorden. 

4.  Semantic 

 Innefattar semantisk påverkan vid produktion av målorden. 

5.  Muscle stimulation 

Patientens påverkan på produktion av målordet förefaller påverkat av 

muskelstimulering i samband med TMS-utförandet. 

6.  Other 

 Innefattar språkliga fenomen utöver utförande och semantik. 

 

Kategorierna utökades sedan med underkoder för att möjliggöra mer specifik 

beskrivning av eventuella uppkomna språkliga fenomen under nTMS-undersökningen, 

se bilaga 1. Kodsystemet har vid behov reviderats under datainsamlingen då fenomen 

noterats som inte fanns i det ursprungliga systemet. 

 

Datainsamlingen har sedan gjorts genom granskning av varje deltagares samtliga 

benämningar av bilder i syfte att detektera eventuella språkliga fenomen orsakade av 

stimuleringen. Varje bildbenämning har jämförts med deltagarens inspelade baslinje för 

att kunna skilja språkliga fenomen orsakade av stimuleringen från deltagarens 

individuella språkbruk. Deltagarna har vid testtillfället instruerats att vara konsekventa 

i sina benämningar och svara fortast möjligt. Av samtliga deltagare har 24 undersökts 
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med nTMS i vänster hemisfär, sju av deltagarna har även undersökts i höger hemisfär 

och en deltagare har undersökt endast i höger hemisfär, vilket har noterats vid 

datainsamlingen. I resultatet för föreliggande studie görs ingen analys av 

stimulanslokalisation. 

 

Slutligen har samtliga fenomen granskats en andra gång för att säkerställa reliabilitet 

samt konsekvent kodning. En tredje bedömare med god erfarenhet av språklig 

bedömning, med dr i logopedi, kallades även in för att granska fall där författarna till 

studien varit oeniga.  

4.5.2 Dataanalys och statistik 

När samtliga deltagares bilder granskats och kodats sammanställdes resultatet i Excel. 

Totalt antal benämnda bilder räknades ut för samtliga deltagare tillsammans med antal 

korrekt benämnda bilder, antal felaktigt benämnda bilder samt antal uppkomna 

fenomen. Andel korrekt benämnda bilder beräknades också i % för varje deltagare. Då 

flera fenomen kan uppstå på samma bild är inte antal felaktigt benämnda bilder och 

antal uppkomna fenomen samma summa. Vidare beräknades frekvensen av varje 

deltagares uppkomma fenomen. Deltagarna delades sedan in i tre grupper baserat på 

tumörlokalisation för att möjliggöra gruppjämförelser. Samtliga data beräknades 

proportionerligt för att möjliggöra jämförelser då grupperna var olika stora och 

deltagarna hade benämnt olika antal bilder. Samtliga deltagare i grupp 1 hade tumör 

lokaliserad i vänster frontallob och samtliga deltagare i grupp 2 i vänster temporallob. I 

grupp 3 inkluderades resterande deltagare innefattande tre med tumörlokalisation 

vänster frontoparietal, två patienter med tumörlokalisation vänster frontotemporal, en 

patient med tumör lokaliserad i vänster insula kortex, en i parietoocciptialt, en i höger 

parietal samt en i höger frontotemporalt. Antalet deltagare är att betrakta som maximalt. 

Önskvärt vore minst 10 deltagare per grupp, vilket i föreliggande studie inte var möjligt.  

 

Således har följande beräknats på individ-, grupp- och populationsnivå: totalt antal 

benämnda bilder, antal korrekt benämnda bilder, korrekt benämnda bilder i %, antal 
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felaktigt benämnda bilder, antal uppkomna fenomen samt frekvens av uppkomna 

fenomen i förhållande till totalt antal uppkomna fenomen. 

4.5.3 Statistiska test 

I föreliggande studie fanns ingen kontrollgrupp tillgänglig för statistisk testning av 

signifikant skillnad mellan benämningsförmåga med och utan nTMS. Varje deltagares 

baslinje har fungerat som kontroll på individnivå där allt som avvikit från deltagarens 

baslinje har kodats som språkligt fenomen.  

I syfte att jämföra och detektera eventuella skillnader i benämningsförmåga relaterat till 

tumörlokalisation har en icke-parametrisk envägs-ANOVA, Kruskal Wallis test för 

jämförelse av tre eller fler grupper, använts för att jämföra grupperna baserade på 

tumörlokalisationer. Gruppernas normalfördelning kan inte garanteras, varför ett icke-

parametriskt test har valts.  

4.6 Etiska överväganden 

Inför studiens start fördes diskussion kring huruvida deltagarna som undersökts med nTMS bör 

kontaktas med information om föreliggande studie. Användandet av tidigare inspelat material, 

som ovan nämnts, anses vara en del av sjukvårdens kvalitetsarbete. Vidare bedöms de negativa 

konsekvenserna vid ny sjukvårdskontakt med patienterna vara större än de positiva, då både 

sjukdomstillståndet och omständigheter vid kontakt med sjukvården kan vara påfrestande för 

deltagaren. En stor del av undersökningarna genomfördes 2014–2016 och ingen information 

finns för författarna att tillgå om deltagarnas nuvarande allmäntillstånd. Då deltagarna kommer 

att vara anonyma och avidentifieras bedöms ny kontakt orsaka mer besvär än nytta för samtliga 

inblandade. Beslutet är taget efter konsultation med Etikprövningsnämnden. 

Det primära intresset i föreliggande studie ligger i att undersöka språklig påverkan av TMS 

samt eventuella samband till lokalisation av tumör. Personliga uppgifter såsom ålder och kön 

redovisas inte i det slutgiltiga resultatet. 
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5. Resultat 

5.1 Antal benämnda bilder 

I föreliggande studie benämndes totalt 9983 bilder under deltagarnas undersökningar, med lika 

stort antal bilder i samtliga baslinjer. Efter datainsamling konstaterades 8920 vara korrekt 

benämnda under nTMS-undersökningarna. Resultatet visar således på en förändring i 

deltagarnas benämningsförmåga vid nTMS-undersökning jämfört med benämning av baslinje 

utan stimulering, se tabell 1.  Det totala antalet felaktigt benämnda bilder beräknades till 1063, 

innefattande 1241 uppkomna språkliga fenomen. Resultatet motsvarar på populationsnivå en 

frekvens av 89% korrekt benämnda bilder. För deltagarnas individuella resultat, se bilaga 2.  

Högst respektive lägst antal benämnda bilder hos deltagarna var 579 respektive 167 med ett 

medelvärde på 312 bilder. Deltagaren med högst frekvens korrekt benämnda bilder uppnådde 

96%, medan deltagaren med lägst korrekt benämnda bilder endast uppnådde 59%. Högst och 

lägst antal felaktigt benämnda bilder motsvarade 78 respektive 8 bilder med ett medelvärde på 

33 bilder. Högst antal uppkomna språkliga fenomen vid nTMS-undersökning beräknades till 

88 hos en deltagare medan lägst antal uppkomna fenomen hos en deltagare beräknades till 10, 

med ett medelvärde på 39 fenomen.   
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Tabell 1. Deltagarnas tumörlokalisation samt antal bilder och uppkomna fenomen vid nTMS, 

ordnade i fallande ordning efter antal benämnda bilder. 

 

5.2 Uppkomna språkliga fenomen 

Efter beräkning av frekvens av uppkomna språkliga fenomen konstaterades de fem vanligaste 

vara, i fallande ordning, tvekljud, latens, inskottsljud, uteblivet svar samt oprecis artikulation, 

se tabell 2.  
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Tabell 2. Förekomst av varje fenomen för hela populationen i fallande ordning.  

 

Således visar resultatet av vanligast förekommande språkliga fenomen på en majoritet av 

felkategori performance. I figur 1–4 visas förekomna språkliga fenomens frekvens sorterade i 

använda felkategorier.  
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Figur 1. Representation av uppkomna fenomen på populationsnivå inom kategorin 

Performance. 

 

Figur 2. Representation av uppkomna fenomen på populationsnivå inom kategorin Semantic. 
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Figur 3. Representation av uppkomna fenomen på populationsnivå inom kategorin Other 

(inklusive Muscle stimulation). 

 

Figur 4. Representation av uppkomna fenomen på populationsnivå inom kategorin No 

response.  

5.3 Felaktigt benämnda bilder på gruppnivå 

I grupp 1, Frontal, hade deltagarna i snitt 34,8 felaktigt benämnda bilder. I grupp 2, Temporal, 

hade deltagarna i snitt 35,5 felaktigt benämnda bilder. I grupp 3, Mixed, hade deltagarna i snitt 

28,6 felaktigt benämnda bilder. Grupp 2, Temporal, hade således högst medelvärde felaktigt 

benämnda bilder och grupp 3, Mixed, hade lägst medelvärde felaktigt benämnda bilder, se figur 
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5. Resultat av Kruskal Wallis-test visade p=0,092, vilket innebär att ingen signifikant skillnad 

föreligger mellan gruppernas prestation. --------------------------------------------------------- 

 

 

Figur 5. Gruppernas genomsnittliga medelvärde i total andel felaktigt benämnda bilder. 

5.4 Skillnad mellan uppkomna fenomen på gruppnivå 

Kruskal Wallis test för jämförelse av förekomst av respektive fenomen mellan samtliga grupper 

visade ingen signifikant skillnad vid huvudtestning. ------------------------------------------ 
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Tabell 3. Varje grupps data över antal benämnda bilder samt uppkomna språkliga fenomen vid 

nTMS. 

 

5.5 Medelvärde av vanligaste förekommande fenomen på gruppnivå 

Resultat på populationsnivå visade att de fem vanligast förekommande fenomenen var 

tvekljud, latens, inskottsljud, uteblivet svar och oprecis artikulation. Vid huvudtestning med 

Kruskal Wallis test på gruppnivå återfanns ingen signifikant skillnad, men vid granskning av 

populationens vanligaste fenomen inom varje grupp kan det ändå urskiljas tydliga skillnader i 

medelvärde, se figur 6.   
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Figur 6. Medelvärde för varje grupp gällande förekomst av de fem vanligaste fenomenen i 

hela populationen.  

Sammanfattningsvis hade deltagarna i genomsnitt 89% korrekt benämnda bilder, med en 

spridning från 59% till 96%. Medelvärdet för antal uppkomna fenomen var 39 per deltagare. 

De fem vanligaste fenomenen på populationsnivå var tvekljud, latens, inskottsljud, uteblivet 

svar och oprecis artikulation. Ingen signifikant skillnad i prestation, dvs. antal felaktigt 

benämnda bilder, återfanns på gruppnivå. Gällande förekomst av respektive fenomen fanns inte 

heller någon signifikant skillnad mellan grupperna.  

6. Diskussion   

6.1 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie har deltagarna totalt benämnt 9983 bilder, varav 8929 benämndes korrekt, 

vilket ger 89,4% korrekt benämnda bilder. Likväl är det av stor vikt att komma ihåg att 89,4% 

är ett genomsnitt, där flera deltagare presterade en lägre andel korrekta bilder samtidigt som 

flera av deltagarna i rådande studie presterade över 94% rätt. 

 

Fyra av fem av de vanligaste fenomenen på populationsnivå var av Performance-typ; latens, 

tvekljud, inskottsljud och oprecis artikulation. Uteblivet svar, det sista av de fem vanligaste 
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fenomenen, kan också anses vara ett fenomen inom utförande av tal. Likväl kan samtliga 

fenomen förekomma vid afasi. Samtliga fenomen har således gemensamt att de alla innehar 

såväl dysartriska som afatiska drag, vilket också talar för att en noggrann preoperativ 

undersökning behövs.  

 

Deltagarna i föreliggande studie har olika tumörlokalisation och borde därför uppvisa olika 

typer av språkliga symptom enligt de traditionella teorierna om språkets neurofysiologi (Chang 

et al., 2015). De befintliga resultaten skulle därför kunna styrka teorier som utgår ifrån att 

språket i hjärnan är utspritt i komplexa nätverk bestående av såväl kortikala som subkortikala 

strukturer, och att lokalism är ett omodernt sätt att se på språkets neurofysiologi (Chang et al., 

2015). Trots att en stor del av deltagarna har tumörer i områden som teoretiskt sett borde 

påverka såväl primära språkområden som associationsområden enligt klassiska teorier, 

presterar deltagarna en hög andel korrekt benämnda bilder. 

 

Då gruppen av deltagare består av personer med hjärntumör är det även relevant att diskutera 

huruvida resultaten även kan tänkas styrka teorier rörande tumörinducerad plasticitet, vilket 

också skulle kunna vara en tänkbar orsak till de obetydliga skillnaderna i deltagarnas prestation 

(Desmurget et al., 2007; Duffau, 2013). Eventuell tumörinducerad plasticitet är också ett 

incitament till att utföra nTMS-undersökning på såväl höger som vänster hemisfär, oavsett 

tumörlokalisation. Teorier kring tumörinducerad plasticitet går ut på att då tumörer är en 

långsamt växande hjärnskada har hjärnan chans till omstrukturering av funktioner. nTMS-

undersökning av båda hemisfärerna torde då ge god information om såväl patientens nuvarande 

förutsättningar samt om prognos. Skulle resultat liknande de som erhållits i föreliggande studie 

återfinnas i utökade studier av personer med hjärntumör skulle resultatet således kunna stödja 

forskning som tidigare menat såväl att språkfunktioner i hjärnan inte är fokalt lokaliserade samt 

att det finns en tumörinducerad plasticitet (Desmurget et al., 2007). Med det sagt är utökade 

studier nödvändigt för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser. 

 

En språklig utredning är bred och täcker in flertalet språkliga områden (Murray & Coppens, 

2016:81–82). I dagsläget testas enbart benämning av substantiv vid nTMS-undersökning, vilket 

får anses bristfälligt i sammanhanget, då det endast utgör en av många språkliga funktioner. 

Vid vissa afasityper är det t.ex. lättare att benämna substantiv än verb och ofta ökar 
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svårigheterna med ökad komplexitet på uppgifterna, varför vissa individer då kan tänkas få ett 

bättre resultat på bilderna i föreliggande studie än vid en grundlig språkutredning. I framtiden 

vore det önskvärt att utöka språkutredning vid TMS till en mer komplett språklig utredning, 

och täcka in flera språkliga områden på olika nivåer såsom ordnivå, meningsnivå och textnivå. 

Även spontantal testas med stor fördel för att bilda sig en uppfattning om en patients språkliga 

förutsättningar (Ahlsén, 2008:193–194).  

 

Det är rimligt att anta att deltagarna har olika typer och grader av språklig påverkan till följd av 

sina hjärntumörer, något som det granskade materialet i studien inte givit någon information 

om. Deltagarna har således olika förutsättningar gällande benämning av just substantiv, 

beroende på vilka svårigheter som återfinns redan innan operation. Det är därför sannolikt att 

dagens typ av språklig undersökning vid TMS genererar ett visst mått av falska utslag, såväl 

positiva som negativa. I föreliggande studie finns inte heller någon insyn i hur den postoperativa 

språkförmågan faktiskt är, och det finns inte heller någon möjlighet att fastställa effekten av 

gjorda nTMS-undersökningar. 

 

Latens och tvekljud var två av de fenomen som förekom mest frekvent i deltagargruppen, såväl 

på populations- som gruppnivå. Latens och tvekljud förekommer även hos friska individer 

varför de inte nödvändigtvis är att betrakta som patologiska, och även kan ha olika orsaker i 

sammanhanget såsom nedsatt koncentrationsförmåga samt smärta och obehag (Corley et al., 

2017; Picht et al, 2013; Tarapore et al., 2013). Emellertid skulle den höga förekomsten av 

nämnda fenomen kunna indikera en högre risk för språklig fördröjning vid postoperativa skador 

hos personer med hjärntumör. Exempel på andra fenomen som också förekommer hos friska 

individer är t.ex. byte till synonym samt reparation (Levelt, 1983). Det är svårt att dra slutsatser 

avseende avvikande språkfunktion utifrån förekomsten av sådana fenomen, vilket talar för att 

testning på friska individer bör göras för att erhålla normaldata. I studiens resultat ses reparation 

som ett vanligt förekommande fenomen varför det kan tänkas att deltagare som reparerar sig 

själva kan tolka auditiv information avseende substantiv på ordnivå. 

 

Utöver tvekljud och latens var inskottljud, uteblivet svar samt oprecis artikulation de vanligast 

förekommande fenomenen. Inskottsljud och oprecis artikulation kan ses som talmotorisk 

påverkan som vid postoperativ skada kan påverka individens förståelse och följaktligen 
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kommunikationsförmågan. Vid TMS-undersökning kan emellertid magnetpulserna stimulera 

muskler, muscle stimulation, vilket kan orsaka ryckningar i käken (Corley et al., 2017; Picht et 

al, 2013; Tarapore et al., 2013). Muscle stimulation har ibland förekommit som kompletterande 

fenomen till såväl inskottsljud som oprecis artikulation, varför det kan vara svårt att avgöra om 

det rör sig om kortikal stimulering eller påverkan av artikulatoriska strukturer. Uteblivet svar 

kan tolkas som ett tecken på uppkommen anomi vid stimulering av specifika områden i hjärnan, 

vilket gör det till ett viktigt fenomen att ta i beaktande inför operation, då det kan orsaka stora 

besvär postoperativt.  

 

Fenomenet tvekljud skiljer sig inte signifikant i huvudtestning mellan grupperna vilket får anses 

som anmärkningsvärt då medelvärdena mellan grupperna skiljer sig markant gällande just 

tvekljud. Det är emellertid tänkbart att ingen skillnad på gruppnivå föreligger då en person 

ensam i grupp 3 står för 62 tvekljud och således blir en så kallad ”outlier”. Även vid granskning 

av medelvärdena gällande totalt antal fel ses tydligt i diagram att den största skillnaden verkar 

föreligga mellan grupp 2 och 3, men den statistiskt signifikanta skillnaden återfinns mellan 

grupp 1 och 3.  

6.2 Metoddiskussion 

Bedömningen av tal- och språkfenomen i föreliggande studie är perceptuell. Det bör räknas 

med ett visst mått av subjektivitet i bedömningen som innebär att en annan bedömare möjligen 

skulle klassificera uppkomna fenomen enligt andra termer. Interbedömarreliabiliteten stärks 

emellertid av att de primära bedömarna, författarna, har varit eniga samt att en tredje bedömare 

har kallats in vid skiljaktigheter i författarnas bedömning. Trots det kvarstår faktum att 

perceptuell bedömning, kan skilja mellan olika bedömare. Bedömningen i föreliggande studie 

stärks dock även av att samtliga bedömare har utgått från samma protokoll och tillsammans 

bedömt uppkomna fenomen. 

 

Vid den perceptuella bedömningen i föreliggande studie har samtliga fenomen som avviker från 

deltagarens baslinje noterats, i syfte att granska hur benämningsförmågan påverkas vid nTMS-

undersökning. Det innebär att även fenomen som i sig inte nödvändigtvis är att betrakta som 

språkligt avvikande, såsom synonymer och tvekljud, har inkluderats i resultatet. Ett antal 

deltagare har redan i baslinje, möjligen tumörinducerad, påverkan på uttrycksförmåga och 
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artikulation. Fenomen som uppstått i såväl baslinje som under testning med nTMS har därför 

inte bedömts som fenomen till följd av stimulering. Baslinje utgör emellertid en viss individuell 

säkerhet då det i alla fall garanteras att deltagaren kan de ord som senare testat under nTMS-

undersökningen och deltagaren blir således sin egen kontroll.  

 

Sensibiliteten för nTMS är individuell och styrkan på magnetpulserna varierar mellan 

individerna. En del av deltagarna har visat och påtalat obehag och smärta i samband med 

undersökningen, vilket rimligtvis kan påverka såväl koncentration som benämning. Det kan 

troligen medföra en förhöjd risk för felsvar vilket sedermera ger ett falskt utslag i resultatet. Ett 

fenomen som uppstår till följd av obehag kan i bedömningen felaktigt tolkas som en kortikal 

påverkan av magnetpulserna. Om individen uppvisar obehag eller smärta sänks i regel styrkan 

på magnetpulserna, vilket kan påverka stimuleringens noggrannhet och resultera i minskad 

effekt. Det är rimligt att anta att fenomen såsom tvekljud och latens tenderar att uppkomma vid 

stört fokus, såsom obehag och smärta. Det kan följaktligen finnas en risk för falskt utslag i 

föreliggande studies resultat då tvekljud och latens är vanligt förekommande. Längden på 

deltagarnas undersökningar varierar också mellan 150 och 600 benämnda bilder. Det är rimligt 

att anta att även en person som inte har hög sensibilitet för nTMS blir uttröttad under 

undersökningens gång och riskerar får en högre andel felsvar i slutet av undersökningen. 

 

Då undersökningen i dagsläget endast består av konfrontationsbenämning av substantiv är 

risken stor för såväl felaktigt negativa som felaktigt positiva resultat, både i föreliggande studie 

och vid språklig kartläggning med nTMS generellt. Språklig utredning innefattar ett stort antal 

uppgifter rörande olika språkliga förmågor och områden, varför testning med enbart 

konfrontationsbenämning kan ses som bristfälligt då det endast undersöker en mycket smal del 

av språkliga förmågor. De bilder som benämns är också begränsade till enbart substantiv och 

ordnivå, vilket ytterligare riskerar ge falska utslag. 

 

Omfattningen i föreliggande studie har begränsats till att undersöka tumörernas loblokalisation. 

Det innebär en begränsning på detaljnivå och önskvärt vore givetvis en mer exakt lokalisation 

för att kunna se fler direkta samband med tal- och språkpåverkan vid nTMS-undersökning. 

Studien tar heller inte hänsyn till stimulanslokalisationer för varje magnetpuls och relaterar 

således inte lokalisation av stimulering till uppkomna fenomen. Vidare kan grupperingen av 
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deltagarna påverka resultatet. De två första grupperna inkluderar deltagare med 

tumörlokalisation i samma lob, varför det möjligen är lättare att dra slutsatser utifrån deras 

resultat. Den tredje gruppen inkluderar emellertid resterande deltagare med tumörlokalisationen 

spridd över såväl olika lober som olika hemisfärer. Gruppindelning i föreliggande studie 

krävdes för att möjliggöra jämförelser på gruppnivå. Vid indelning i mindre grupper med ett 

litet antal deltagare hade resultat av statistiska test kunnat påverkas eller inte kunnat utföras. I 

syfte att kunna uttala sig mer specifikt om de olika tumörlokalisationerna i grupp 3 skulle 

djupare studier av ett mindre antal deltagare, alternativt deltagare med samma 

tumörlokalisation, vara att föredra.  

 

Studien innefattar totalt 32 deltagare, vilket inte kan anses som representativt för patienter med 

hjärntumör som grupp. I syfte att kunna dra mer generella slutsatser kring språklig påverkan 

vid nTMS bör ytterligare studier göras på ett större antal deltagare. En kontrollgrupp bestående 

av friska individer vore önskvärt för att kunna göra jämförelser och urskilja vilka och antal 

uppkomna fenomen som bör betraktas som avvikande. 

6.3 Generell diskussion  

Eftersom neurokirurgi är ett stort ingrepp och det finns risk för postoperativa skador är det 

viktigt att i möjligaste mån göra preoperativa undersökningar för att minska riskerna för bl.a. 

afasi (Bartha et al., 2000). Patientgruppen i föreliggande studie riskerar postoperativ afasi, 

varför preoperativ kartläggning av språkliga förmågor genom nTMS är fördelaktigt. Men kan 

nTMS ses som en tillförlitlig metod för att undersöka en individs språkliga förmågor? Språklig 

utredning innefattar som tidigare nämnts fler aspekter av språkliga förmågor än 

benämningsförmåga, vilket är det enda som testas vid nTMS. Då endast en mindre del av 

språkförmågan undersöks föreligger en risk att funktioner som efter operation riskerar att 

påverkas inte noteras vid den preoperativa kartläggningen. Genom att utgå från den information 

som nTMS-undersökningen genererar kan således en falsk trygghet inges avseende 

postoperativ språklig påverkan. Det är därför relevant att överväga huruvida de språkliga 

uppgifterna vid nTMS kan ses som representativa för individens samtliga språkliga förmågor. 

Det kan därför vara av vikt att ta i beaktande huruvida de språkliga uppgifterna som utförs vid 

undersökningen med nTMS bör utökas för att ge en bredare omfattning av språkets komplexa 

förmågor. 
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Benämning och ordfinnande är en komplicerad process där svårigheter kan uppstå på flera 

ställen i processen (Corina et al., 2010). Kan benämning av substantiv, såsom vid nTMS, 

representera hela benämningsförmågan? Benämningsprocessen innefattar flera språkliga 

förmågor. Initialt måste bilden tolkas visuellt för att sedan benämnas. När rätt namn för bilden 

har hittats ska det omvandlas till ett ord med korrekt fonologi för att sedan produceras verbalt. 

Vid produktion får talaren också en auditiv feedback av ordet och kan med hjälp av sin 

språkförståelse konstatera om ordet uttalats korrekt. Om ordet uttalas felaktigt kan talaren 

snabbt reparera sig själv och producera ordet på nytt med korrekt uttal (Levelt, 1983). 

Benämning kan följaktligen ge viss information om olika språkliga förmågor, men faktum 

kvarstår att det vid nTMS endast avser substantiv på ordnivå. 

 

Med dagens kunskap om språkets organisation i hjärnan vet man också att det är ett komplext 

system där såväl kortikala som subkortikala strukturer är involverade (Sollmann et al., 2016a). 

nTMS möjliggör endast kartläggning av kortikala strukturer, vilket också skulle kunna ses som 

bristfälligt, i synnerhet om patientens tumör infiltrerar subkortikala strukturer. Utökad språklig 

utredning motiveras även av att upp till hälften av alla patienter som behandlas kirurgiskt för 

hjärntumör uppvisar postoperativ språklig påverkan. Många patienter uppvisar förvisso en 

initial försämring som sedan blir bättre, men det kan tänkas att även en temporär nedsättning i 

språket kan leda till försämrad livskvalitet (Finch & Copland, 2014).  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att nTMS är ett värdefullt verktyg för preoperativ 

kartläggning av språkliga funktioner. nTMS möjliggör en icke-invasiv och mer detaljerad 

undersökning jämfört med tidigare använda metoder såsom fMRI (Tarapore et al., 2013; Rösler 

et al., 2014). Likväl finns det förbättringspunkter som skulle kunna optimera den språkliga 

kartläggningen, såsom utökade uppgifter som omfattar fler språkliga förmågor.  

6.4 Slutsats 

nTMS har tidigare visats korrelera väl med direkt kortikal stimulering. Resultatet av 

föreliggande studie visar att konfrontationsbenämning av svartvita bilder föreställande 

substantiv påverkas vid nTMS hos patienter med hjärntumör och att det främst uppstår språkliga 

fenomen i form av tvekljud, latens och inskottsljud. Likväl visar inte undersökningen var i den 



 

   

 

 

30 

  

språkliga processen benämningen påverkas och ger heller inte någon information om andra 

språkliga komponenter som kan påverkas vid postoperativ afasi. En slutsats är följaktligen att 

såväl den språkliga utredningen (bedömning av konfrontationsbenämning) som nTMS i nuläget 

är bristfälliga undersökningsmetoder i syfte att ge en helhetsbild av individens språkförmågor. 

Emellertid möjliggör nTMS en mer noggrann undersökning än tidigare metoder, varför det är 

ett värdefullt verktyg för att minska risken för postoperativ afasi.  

 

Föreliggande studies resultat är otillräckliga för att kunna dra generella slutsatser gällande 

språklig påverkan vid nTMS hos personer med hjärntumör, men kan ge en inblick i språkets 

organisation i hjärnan och även tyda på tumörinducerad plasticitet.  

6.4.1 Framtida studier 

I föreliggande studie har inte samband mellan stimulanslokalisation och noterade 

språkliga fenomen uppkomna vid nTMS granskats. Fokus har legat på eventuella 

samband mellan typ av språkliga fenomen uppkomna vid nTMS i förhållande till 

tumörlokalisation, grovt indelat i loblokalisation. Framtida studier kan med fördel ta i 

beaktande såväl huruvida samband finns mellan stimulanspunkter, språkligt viktiga 

områden i hjärnan och typ av uppkomna fenomen vid nTMS, som noggrannare och mer 

detaljerad granskning av en mindre grupp deltagare. I syfte att fastställa effekten av 

nTMS kan framtida studier även inkludera postoperativa undersökningar av individer 

som genomgått preoperativ nTMS-kartläggning.  

 

Det är även högst relevant att granska huruvida de språkliga uppgifter som i dagsläget 

testas vid nTMS-undersökning bör utökas för att omfatta fler språkliga förmågor och på 

så vis ge en mer korrekt bild av individens språkliga organisation inför operation.  

Inför framtida studier är det av stor vikt att göra utökade studier av friska individer i 

syfte att erhålla normaldata.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Kodnyckel inkl. definition 

1.     No error 

Patienten producerar målordet korrekt. 

2.    No response 

Patienten producerar inte målordet. 

2.01 Uteblivet svar 

Patienten producerar ingenting. 

2.02 Total blockering 

Patienten gör ansats till produktion, men producerar inte målordet. 

3.    Performance 

Innefattar påverkan på utförande vid produktion av målorden. 

3.01 Oprecis artikulation 

Påverkan på patientens artikulation av målordet, vilket gör svaret otydligt. 

3.02 Literal parafasi 

Patienten gör ljudutbyte vid produktion av målordet. 

3.03 Latens 

Patientens svar är fördröjt (tystnad) i jämförelse med baslinje. 

3.04 Av-/påtoning 

Patienten adderar ton på tonlösa språkljud alternativt utesluter ton på tonande språkljud. 

3.05 Inskottsljud 

Patienten producerar ett eller flera språkljud initialt, medialt eller finalt i direkt anslutning 

till målordet. 

3.06 Förlängning 

Ett eller flera språkljud i målordet förlängs. 

3.07 Ohörbart svar 

Patienten producerar ett svar som inte går att urskilja som målordet. 

3.08 Upprepning 

Patienten upprepar språkljud eller stavelser initialt, medialt eller finalt i målordet. 

3.09 Tvekljud 

Patienten producerar någon form av tvekljud innan produktion av målordet. 
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3.10 Blockering 

Patienten påbörjar produktion av målordet, får stopp i talflödet för att sedan producera 

målordet korrekt. 

3.11 ”Jag vet inte” 

Patienten ger respons som indikerar att patienten är medveten om att hen inte kan 

producera målordet. 

3.12 Uteslutning av ljud/stavelse 

Patienten utesluter språkljud eller stavelser initialt, medialt eller finalt i målordet. 

4.    Semantic 

Innefattar semantisk påverkan vid produktion av målorden. 

4.01 Sidoordnad verbal parafasi 

Patienten producerar ett ord i sidoordnad kategori till målordet. 

4.02 Överordnad verbal parafasi 

Patienten producerar ett i ord i överordnad kategori till målordet. 

4.03 Underordnad verbal parafasi 

Patienten producerar ett ord i underordnad kategori till målordet. 

4.04 Association/kategori/semantiskt nätverk (exv. strumpa blir fot) 

Patienten producerar ett ord associerat med målordet, som ej tydligt är sido-, över- eller 

underordnat målordet. 

4.05 Helt orelaterat ord 

Patienten producerar ett adekvat ord som emellertid förefaller orelaterat till målordet. 

4.06 Visuellt associerat utbyte (exv. magnet blir hänglås) 

Patienten producerar ett ord visuellt kan associeras till målordet. 

4.07 Felaktig grammatisk ändelse (exv. singular blir plural) 

Patienten producerar målordet med annan/felaktig grammatik. 

4.08 Byte till synonym 

Patienten producerar ett ord synonymt med målordet. 

5.    Muscle stimulation 

Patientens påverkan på produktion av målordet förefaller påverkat av muskelstimulering i 

samband med TMS-utförandet. 

6.    Other 

Innefattar språkliga fenomen utöver utförande och semantik. 
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6.01 Reparation (självinitierad) 

Patienten producerar intialt ett felaktigt svar, men rättar sedan sig själv till målordet. 

6.02 Prosodisk avvikelse 

Patientens produktion av målordet förefaller prosodiskt avvikande. 

6.03 Neologism 

Patienten producerar ett artikulatoriskt tydligt ord utan semantiskt innehåll. 
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Bilaga 2 - Antal bilder samt uppkomna fenomen samtliga patienter 

 

 

 


