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SAMMANFATTNING	  
Gliom är den vanligaste typen av hjärntumör och är ofta diffust lokaliserad i områden 
som ger bestående funktionsnedsättning vid skada, så kallade elokventa områden. Dessa 
områden kontrollerar bland annat tal och språk. Av dessa är det de 
lågmaligna/låggradiga gliomen (LGG) som oftast är aktuella för resektion i vaket 
tillstånd. Genom att utföra operationen när patienten är vaken tillåts intraoperativ 
testning av tal och språk vilket leder till säkrare resektion. Alla patienter som ska 
genomgå denna typ av operation utför preoperativ tal- och språkbedömning hos 
logoped, som senare används som referenspunkt för den intra- och postoperativa 
bedömningen. I denna studie analyserades pre- och postoperativa resultat för 20 
patienter med gliom som opererats vid 23 olika tillfällen på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala sedan verksamheten startade juni 2013. Två frågeställningar skulle besvaras: 
Hur har tumörresektionen påverkat tal- och språkförmågan hos patienter som genomgått 
kirurgi i vaket tillstånd? Finns det något samband mellan språkliga symptom och 
tumörlokalisation? Resultatet visade stora variationer i huruvida patienterna förbättrades 
och/eller försämrades i sin tal- och språkfunktion efter operation. Generellt noterades 
dock fler försämringar än förbättringar. Benämning och verbalt ordflöde var de två 
parametrar där störst svårigheter påvisades både pre- och postoperativt. 
Korrelationsanalys visade att patienter med tumörer i insula hade större svårigheter med 
benämning än patienter med övriga tumörlokalisationer. Förutom att beskriva det 
språkliga utfallet för de patienter som genomgått kirurgi i vaket tillstånd så har denna 
studie resulterat i en översikt av hur logopedbedömningarna sett ut pre- och 
postoperativt sedan vakenkirurgin infördes i Uppsala, och även förslag på hur de kan 
förbättras i framtiden. 
 
Nyckelord: Lågmaligna gliom, vakenkirurgi, pre- och postoperativ tal- och 
språkbedömning, logopedi, benämning, verbalt ordflöde, insula  
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ABSTRACT	  
Gliomas are the most common type of brain tumours and are often diffusely localised in 
areas that give permanent functional symptoms, so called eloquent areas. These areas 
partly control speech and language. Low-grade glioma (LGG) is the most suitable type 
of tumour for awake surgery. By performing surgery while the patient is awake, intra-
operative testing of language and speech is possible and a more secure tumour resection 
can be performed. Patients that are to undergo such surgery execute a pre-operative 
speech and language testing, done by a speech and language pathologist, which 
is later used as a reference for the intra- and post-operative assessment. In this study the 
pre- and post-operative results for 20 patients with gliomas, who underwent awake 
surgery on 23 occasions at the Akademiska hospital in Uppsala from June 2013 until 
August 2015 were analysed. The aim of this study was to evaluate how the tumour 
resection affected speech and language. Furthermore, possible correlations between 
language deficits and tumour localisation were investigated. The results showed 
considerable variations in whether the patients improved and/or deteriorated. Overall, 
more patients deteriorated than improved. More pronounced deficits were shown for 
naming and verbal fluency pre- and post-operatively. A correlation analysis showed that 
patients with a tumour located in insula had greater difficulties with naming than 
patients with other tumour locations. This study provides an evaluation of the language 
outcomes of patients who underwent awake surgery in Uppsala. Additionally, the study 
resulted in an overview of the development of speech and language pathologists’ 
assessments since the start of awake surgery in 2013, and specific recommendations for 
improvement. 
 
Keywords: Low-grade gliomas, awake surgery, pre- and post-operative speech and 
language testing, speech and language pathology, naming, verbal fluency, insula 
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1.  Bakgrund	  
1.1.   Språk	  

1.1.1.   Språkets	  lokalisation	  i	  hjärnan	  
Språket är en av de viktigaste funktionerna för social interaktion och bidrar till att 
människan kan framföra och kommunicera funderingar och tankar (Vassal et al., 2012). 
En av de största utmaningarna inom neurovetenskapen är att ta reda på hur språket 
processas i hjärnan, då språkförmågan är ett dynamiskt, plastiskt och sammankopplat 
system (Thiel et al., 2006) som ser olika ut från individ till individ (Sanai et al., 2011). 
Vid mer komplexa språkliga uppgifter aktiveras många olika områden i hjärnan 
(Hartelius et al., 2008). Språkförmågan utvecklas och blir mer och mer komplex med 
ökad ålder (Scott & Stokes, 1995).  
 
Paul Broca och Karl Wernicke var bland de första som kopplade ihop olika språkliga 
symptom med lokalisationer i hjärnan genom att studera patienter med hjärnskador 
(Thiel et al., 2006). Deras namn Wernicke och Broca har med tiden blivit synonyma 
med två nyckelområden i hjärnan för språkfunktion, nämligen inferiora frontala gyrus 
respektive bakre, övre delen av temporalloben (superiora posteriora temporalloben). 
Skador inom Wernickes area antogs länge enbart orsaka förståelsesvårigheter och 
skador inom Brocas area enbart produktionssvårigheter. Det är dock idag allmänt känt 
att båda områden är viktiga både för språkförståelse och språkproduktion (Chang et al., 
2014; Duffau et al, 2014). 

Såväl språkproduktion som språkförståelse involverar ett utbrett cerebralt nätverk som 
inkluderar specialiserade kortikala områden och deras sammankopplade subkortikala 
banor (Vassal et al., 2012). Fascikulus arcuatus (FA) och superiora longitudinella 
fascikeln (SLF) är två viktiga subkortikala ledningsbanor som är involverade i de 
dorsala banorna för språkprocessande (Chang et al., 2015). De dorsala banorna är en del 
av det auditiva systemet och är involverade i det fonologiska processandet. Det finns 
även ventrala banor i detta system, vilka är involverade i den semantiska bearbetningen 
(Chang et al., 2014; Rauschecker, 2012; Saur et al., 2008).  

1.1.2.   Förvärvade	  tal-‐	  och	  språkstörningar	  
Skador i hjärnan kan orsakas av exempelvis stroke, trauma eller hjärntumör, och ge 
olika typer av neurologisk påverkan på tal och språk (Vassal et al., 2012). Inom 
logopedi skiljs begreppen tal och språk åt. Språk är förmågan att processa och producera 
språk på fonetisk och fonologisk, grammatisk, semantisk, lexikal och pragmatisk nivå. 
En störning av språkförmågan innebär svårigheter på någon eller några av dessa nivåer 
(Ahlsén, 2008; Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Afasi är ett paraplybegrepp för 
språkstörningar orsakade av förvärvade fokala hjärnskador och påverkar ofta både den 
receptiva och den expressiva språkförmågan. Hur afasin uttrycker sig beror på skadans 
lokalisation i hjärnan (Ahlsén, 2008; Sarno, 1998). 
 
Med tal menas förmågan att planera och utföra talrörelser och en störning av 
talförmågan kan innebära svårigheter med exempelvis andning, fonation eller 
artikulation (Lindblom, 2008). Dysartri är en talstörning orsakad av skador i det centrala 
eller perifera nervsystemet och innebär nedsatt kontroll av musklerna som används vid 
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tal (Wannberg et al., 2015). Talapraxi är en annan talstörning som innebär svårigheter 
med planering och programmering av tal (Ahlsén, 2008).  
 
1.2.   Hjärntumörer	  

I Sverige är det omkring 1300 personer varje år som får diagnosen hjärntumör. Den 
vanligaste typen av maligna hjärntumörer är gliom. Huvudvärk, illamående, 
känselbortfall och epileptiska anfall är några av de första symptomen som kan 
förekomma (Cancerfonden, 2013). Det vanligaste debutsymptomet är epilepsi (Sanai et 
al., 2011; Smits, 2013).  
 
1.2.1.   Lågmaligna	  gliom	  
Av alla primära hjärntumörer hos vuxna är ungefär 15 % lågmaligna gliom (LGG) och 
till skillnad från högmaligna gliom (HGG) drabbar de oftare yngre människor (Sanai et 
al., 2011). Det är vanligast att vuxna personer mellan 30-40 år får diagnosen (Walker & 
Kaye, 2003). Lågmaligna och högmaligna gliom kallas även för låggradiga och 
höggradiga men i den aktuella uppsatsen används det förstnämnda.   
 
Astrocyter, oligodendrocyter och ependymceller är de tre vanligaste gliacellerna i 
hjärnan och det är från dessa stödceller som gliom bildas. Enligt World Health 
Organisations (WHO) delas gliom in i grad I-IV, där grad I och II är LGG (Sanai et al., 
2011). I detta arbete avser begreppet LGG patienter med grad II gliom, då grad I gliom 
är en egen sjukdomsentitet som i regel drabbar barn och unga och har en betydligt 
gynnsammare prognos (Neurokirurg M. Zetterling, personlig kommunikation, 2015-09-
11).  
 
1.2.2.   Lokalisation	  och	  hjärnans	  plasticitet	  
LGG är diffust lokaliserade i storhjärnan och är vanligt förekommande inom så kallade 
elokventa områden så som insula och den supplementära motorarean (SMA) (Duffau, 
2005; Duffau & Capelle, 2004; Sanai et al., 2011). Elokventa områden kontrollerar 
bland annat motorik, tal och språk, visuospatiala funktioner och minnesfunktioner 
(Soffietti et al., 2010) och ger bestående funktionsnedsättning vid skada.   
 
Även om olika typer av skador uppkommer i dessa områden kan ändå stora funktionella 
återhämtningar ske (Duffau, 2005). Hjärnan har på grund av sin neurala plasticitet en 
förmåga att omorganisera sina funktioner, vilket till exempel innebär att en tumör kan 
växa i flera år innan uttalade funktionsbortfall uppkommer (Duffau, 2013). När hjärnan 
utvecklas, vid inlärning samt vid både centrala och perifera hjärnskador, spelar den 
neurala plasticiteten en avgörande roll (Duffau, 2005). Plasticiteten möjliggör en 
omstrukturering av neurologiska synapser så att hjärnans nätverk ändå fungerar. Oftast 
omorganiseras funktionerna i samma hemisfär men även områden i den andra 
hemisfären kan i vissa fall kompensera för funktionella bortfall (Thiel et al., 2006). 
 
1.2.3.   Prognostiska	  faktorer	  
Lokalisation, utbredning och malignitetsgrad är avgörande faktorer för patientens 
prognos (Miceli et al., 2012; Satoer et al., 2012; Smits & Hesselager, 2012). LGG växer 
konstant med cirka fyra millimeter per år och övergår successivt till att bli mer och mer 
maligna (Duffau, 2005). Överlevnadstiden är omkring sex till åtta år efter diagnos utan 
behandling, men kan variera beroende på när den lågmaligna tumören övergår till en 
högmalign tumörtyp (HGG). Det finns god chans till längre överlevnad med behandling 



  
 

5  

(Arko et al., 2010). En avgörande prognostisk faktor är hur stor del av tumören som har 
kunnat avlägsnas, då den förväntade överlevnaden korrelerar med grad av 
tumörresektion (Sanai et al., 2011).  
 
1.2.4.   Behandling	  
En kirurgisk borttagning (resektion) av tumörvävnad är förstahandsbehandling vid 
LGG. Målet med ett kirurgiskt ingrepp är att få bort så mycket tumörvävnad som 
möjligt med minsta möjliga risk att funktionell vävnad skadas (Duffau, 2005). 
Strålbehandling kan ges i de fall där det finns tumörrester kvar efter en resektion eller 
om patienten tillhör en högriskgrupp (Smits & Hesselager, 2012). Faktorer som klassas 
som högrisk är vissa tumörtyper (exempelvis astrocytom), om tumören är sex 
centimeter eller mer i diameter, om personen är över 40 år eller om patienten har 
neurologiska bortfall. I de fall då två eller fler högriskfaktorer föreligger får patienten i 
regel strålbehandling (Pignatti et al., 2002). 
 
1.3.   Vakenkirurgi	  

Vakenkirurgi innebär att tumörresektionen sker när patienten är vaken. Detta tillåter 
intraoperativ testning av tal och språk för att identifiera dessa områden i hjärnan. Vid 
vakenkirurgi sövs först patienten och skallbenet öppnas (kraniotomi). När hjärnan är 
åtkomlig väcks patienten. Under lokalbedövning och ibland lugnande medel sker sedan 
kartläggningen av tumören och elokventa kortikala områden med hjälp av direkt 
elektrisk stimulering (DES). DES innebär att man stimulerar kortex eller subkortikala 
områden med en bipolär eller unipolär elektrod. En kvadratcentimeter stimuleras åt 
gången medan patienten får utföra uppgifter som testar olika funktioner. Om 
stimuleringen i ett visst område framkallar en störning i tal- eller språkfunktion klassas 
det som elokvent och området lämnas kvar (M. Zetterling, personlig 
kommunikation, 2015-09-11). 
 
Målsättningen med det kirurgiska ingreppet är att maximera resektionen utan att skada 
väsentliga funktioner. Hur språket är lokaliserat i hjärnan är som tidigare nämnt till stor 
del individuellt, inte minst hos personer med LGG då den långsamt växande tumören 
kan resultera i en omstrukturering av språkliga funktioner (Duffau, 2005; Giussani et 
al., 2010; Ojemann, 1991). Det är därför viktigt att lokalisera närliggande språkområden 
hos varje enskild individ (Li et al., 2015; Seghier et al., 2011).  
På grund av att LGG och normal hjärnvävnad har liknande färg och textur kan det vara 
svårt att urskilja gränsen mellan tumör och frisk hjärnvävnad. Detta försvårar 
möjligheten att åstadkomma en radikal tumörresektion utan postoperativa bortfall 
(Coello et al., 2013; Li et al., 2015; Zhang et al., 2015).  
 
1.3.1.   Inklusions-‐	  och	  exklusionskriterier	  
Ett av kriterierna för att patienter med LGG ska kunna genomgå vakenkirurgi är att de 
inte har en uttalad tal- och/eller språknedsättning preoperativt. Om patienten redan 
innan operationen uppvisar tal- och språksymptom blir den intraoperativa bedömningen 
inte tillförlitlig. Det finns stor individuell variation beträffande språkliga nedsättningar 
eftersom den språkliga förmågan påverkas av tumörens lokalisation, utbredning och 
malignitetsgrad (Miceli et al., 2012). 
 
Patienter med högmaligna gliom (HGG) är mindre lämpliga kandidater för vakenkirurgi 
då denna tumörtyp uppvisar ett mer aggressivt växtsätt och patienterna har ofta mer 
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uttalade neurologiska och kognitiva bortfall. Därför bör vakenkirurgi av patienter med 
HGG endast utföras om patientens tal- och språkfunktioner bedöms vara tillräckligt 
intakta (Talacchi et al., 2013; Personlig kommunikation M. Zetterling 2015-09-11). På 
grund av risken för neurologiska bortfall har de tidigare, på Akademiska sjukhuset, 
ansett tumörer i insula som olämpliga för kirurgisk behandling. Anledningen är att 
risken för neurologiska bortfall varit stor. Kirurgi i vaket tillstånd med DES erbjuder 
dock möjligheten att värdera potentiella effekter av resektionen innan den genomföres. 
Därför kan även patienter med tumörer i insula erbjudas kirurgi på Akademiska 
sjukhuset sedan vakenkirurgin introducerades 2013 (Personlig kommunikation M. 
Zetterling 2015-11-16).  
 
Patienten ska alltid genomgå pre- och postoperativt tal- och språktestning hos logoped. 
Baserat på testresultat görs bedömning om patienten förväntas kunna genomgå 
ingreppet eller inte (Talacchi et al., 2013; Personlig kommunikation M. Zetterling 2015-
09-11). Dessutom ska patienten kunna medverka under operationen och bör därför inte 
lida av exempelvis stark ångest (Personlig kommunikation M. Zetterling 2015-09-11).   
 
 
1.3.2.   Metoder	  för	  kartläggning	  av	  språkområden	  
För att lokalisera språkområden och underlätta distinktionen mellan gliom och frisk 
vävnad kombineras ofta olika metoder. Kartläggning sker både pre- och intraoperativt 
(Talacchi et al., 2013).  
 
Preoperativt används bildbaserad navigation. De metoder som är mest använda vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala är Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 
och Diffusion Tensor Imaging (DTI) (Personlig kommunikation M. Zetterling, 2015-09-
20). fMRI är en metod för att avbilda aktiveringsgrad bland annat hos motoriska 
områden samt för att avgöra sidolokalisationen för tal och språk. DTI används för att 
avbilda de subkortikala banorna, så kallade traktografier (Catani & Thiebaut de 
Schotten, 2008; Hayashi et al., 2012). Subkortikala banor är mindre plastiska än 
kortikala områden, vilket innebär hög risk för bestående bortfall eller skada orsakad av 
det kirurgiska ingreppet. Därför är identifiering av dessa bansystem mycket viktig inför 
resektionen (Ius et al., 2011). Intraoperativt utförs en neurofysiologisk monitorering, det 
vill säga tal- och språktestning under DES (Haglund et al., 1994; Yordanova et al., 
2011). 
 
1.4.   Pre-‐	  och	  postoperativ	  tal-‐	  och	  språktestning	  	  

Det är av yttersta vikt att beakta risken för permanenta funktionsnedsättningar till följd 
av den kirurgiska behandlingen av tumören (Sanai et al., 2008). Alla patienter som ska 
opereras i vaket tillstånd bör genomgå preoperativ språkbedömning. Målet med 
bedömningen är, förutom att avgöra vilka patienter som är lämpade för vakenkirurgi, att 
hitta en baslinje för språkliga funktioner som sedan kan användas som jämförelse 
postoperativt. Förutom att visa utfallet för tal och språk ger även pre- och postoperativa 
bedömningar indikationer för eventuell rehabiliterande behandling hos logoped. En 
sådan behandling har visat sig ha en positiv effekt för den funktionella prognosen för 
patienter som genomgått vakenkirurgi (Miceli et al., 2012).  
 
Talet och språket kan såväl försämras som förbättras postoperativt (Duffau et al., 2003; 
Satoer et al., 2013). En återhämtning kan bero på att en minskning sker av det höga 
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tryck som bildas i hjärnan på grund av tumörens utbredning, så kallad masseffekt 
(Satoer et al., 2013).  
En grundlig tal- och språkbedömning är nödvändig för att hitta varje individs baslinje 
för samtliga förmågor som sedan kan användas som referenspunkt vid den intra- och 
postoperativa bedömningen (Miceli et al., 2012).  
 
1.4.1.   Tid	  för	  postoperativ	  återhämtning	  
Direkt efter operationen har patienten ofta en övergående påverkan på tal- och 
språkförmågan (Moritz-Gasser & Herbet, 2013; Sanai et al., 2008) och därför utförs den 
postoperativa tal- och språkbedömningen på Akademiska sjukhuset tre månader efter 
operation (Personlig kommunikation, logoped A. Loskog, 2015-09-11). 
 
Studier har visat att en postoperativ uppföljning upp till ett år efter operationen kan vara 
nödvändig för att belysa bestående effekter av neurokirurgin (Sanai et al., 2008; Satoer 
et al., 2014). I en studie av Satoer et al., (2014) studerades 45 patienter med HGG och 
LGG både tre och tolv månader efter operationen. Samtliga patienters modersmål var 
holländska och åldrarna varierade mellan 19-62 år. Studien visade att patienternas 
språkförmåga förbättrades från den första till den andra postoperativa bedömningen. 
Särskilt fann de en förbättring i patienternas benämningsförmåga och verbalt ordflöde 
(Satoer et al., 2014). 
 
I en annan studie vid University of California från 2008 hade 6 av 245 patienter, med 
gliom, försämrat sin språkförmåga tre månader efter operationen, jämfört med den 
preoperativa bedömningen. Efter sex månader hade endast 4 av de 245 patienterna 
någon form av språklig påverkan (Sanai et al., 2008).  
 
Mellan 1991 och 2005 utförde Ilmberger et al. (2008) en studie av 153 vakenkirurgiska 
ingrepp på 149 patienter, med både LGG och HGG, vid Ludwig Maximilians 
University, München. Av de 128 patienter som inte hade någon preoperativ tal- och 
språkpåverkan var det 10,9 % som hade en påverkan sju månader postoperativt. Hos 
samtliga 149 patienter var det 17,6 % som hade en tal- och/eller språkpåverkan vid 
samma tidpunkt. Riskfaktorer för postoperativ afasi var enligt studien preoperativa 
språknedsättningar, intraoperativa komplikationer, tumör inom språkområden och icke-
frontalt lokaliserad tumör (Ilmberger et al., 2008).  
 
1.4.2.   Postoperativa	  utfall	  på	  tal-‐	  och	  språk	  
I en studie från 2013 undersöktes benämning, kategoriskt ordflöde och olika parametrar 
av spontantal pre- och postoperativt hos 27 patienter med gliom. De parametrar som 
undersöktes var: ofullständiga meningar, yttrandelängd (MLU), repetitioner, 
självkorrigeringar och lexikal variation. Generellt sågs nedsättningar för patienterna 
inom benämning, kategoriskt ordflöde och för samtliga spontantalsparametrar både pre- 
och postoperativt jämfört med en kontrollgrupp. Det fanns dock ingen signifikant 
skillnad vid jämförelse pre- och postoperativt gällande dessa parametrar. Det varierade 
även mellan patienterna om de förbättrades eller försämrades efter operationen. En 
slutsats av studien var att spontantalet påverkades av tumörgrad och lokalisation, men 
inte av tumörvolym eller huruvida patienten fått ytterligare postoperativ behandling, 
som exempelvis radioterapi, eller ingen postoperativ behandling alls. En pre- och 
postoperativ bedömning av spontantalet kan tillföra en mer fullständig bild av varje 
patients språkliga profil (Satoer et al., 2013). 
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Duffau et al. studerade 103 patienter som hade genomgått tumörresektion av LGG i 
elokventa områden. De testade patienternas hörförståelse, spontantal, benämning, 
ordflöde samt repetition, och fann inga eller lätta preoperativa nedsättningar. Inom tre 
månader postoperativt hade 94 % av patienterna återhämtat sig till sin preoperativa 
språkliga nivå och 10 % hade dessutom förbättrat sina resultat (Duffau et al., 2003).   
 
I en studie av Wu et al. jämfördes två patientgruppers prestationer på bland annat 
Boston Naming Test (BNT). Ena patientgruppen hade gliom lokaliserade i insula och 
den andra gruppen hade gliom i närliggande områden men inte i insula. Patienterna med 
insulatumörer presterade sämre preoperativt på testet än vad den andra gruppen gjorde 
och hade alltså svårare med benämning (Wu et al., 2011).  
 
1.5.   Pre-‐	  och	  postoperativ	  tal-‐	  och	  språktestning	  på	  Akademiska	  sjukhuset	  i	  Uppsala	  

På Akademiska sjukhuset i Uppsala utfördes de första operationerna i vaket tillstånd i 
juni 2013. Samtidigt började pre- och postoperativa tal- och språktestningar utföras av 
logoped. Efterhand har testförfarandet omarbetats och idag finns ett lokalt utarbetat 
testbatteri för ändamålet (Personlig kommunikation, logoped A. Loskog, 2015-09-11).  
 
Den preoperativa testningen görs i regel cirka tre dagar före operation och den 
postoperativa testningen ungefär tre månader efter. Testerna som utförs idag är: delar av 
”Neurolingvistisk afasiundersökning” (A-ning), delar ur ”Bedömning av subtila 
språksvårigheter” (BeSS), ”Boston Naming Test” (BNT), ”FAS, Djur & Verb” och 
slutligen en del ur Hartelius & Svenssons dysartritest (M. Andersson, personlig 
kommunikation, 2015-09-07). ”Token test” ska även utföras i fortsättningen men detta 
test beskrivs inte i denna uppsats då de precis är i startgroparna med detta på 
Akademiska sjukhuset.  
 
1.5.1.   A-‐ning	  	  
A-ning är ett övergripande språktest indelat i sju modaliteter: Informativt tal, Repetition, 
Hörförståelse, Läsförståelse, Högläsning, Diktamen och Informativ skrift. Dessa i sin 
tur innehåller uppgifter på fyra lingvistiska nivåer: ljudnivå, ordnivå, satsnivå och 
textnivå (Lindström & Werner, 2006). De deltest som ingår i Akademiska sjukhusets 
pre- och postoperativa logopedbedömning är: Läsförståelse (”komplexa meningar”, 
”långa meningar” och ”sammanhängande text”) och Informativ skrift (”namn, adress, 
telefonnummer” samt ”sammanhängande text”). 
 
När testet görs i sin helhet kvoteras totalpoängen för de sju modaliteterna så att 
testdeltagaren får ett modalitetsindex mellan 0,0-5,0. Ett indexpoäng, A-ningindex, 
mellan 0,0 och 5,0 räknas sedan ut för hela testet. En standardisering av testet har gjorts 
av testutvecklarna som baserades på en studie med 290 patienter varav 175 män och 115 
kvinnor. Samtliga patienter hade alla drabbats av någon form av hjärnskada och de hade 
olika typer och grad av afasi. Genom denna studie kom testutvecklarna fram till att ett 
index mellan 0,0 och 1,0 motsvarar mycket svår afasi, 1,0-2,0 motsvarar svår afasi, 3,0-
4,0 motsvarar måttlig afasi och 4,0-5,0 motsvarar lindrig eller ingen afasi (Lindström & 
Werner, 2006). En annan studie, av Fagius och Söderman (2009), visade att högre ålder 
generellt gav lägre resultat och högre utbildning gav högre resultat. Studien gjordes på 
82 friska personer i åldrarna 66-85.  
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1.5.2.   BeSS-‐	  bedömning	  av	  subtila	  språkstörningar	  
BeSS är ett test som används för utredningar av subtila språkliga svårigheter vid bland 
annat neurologiska sjukdomar och läs-/skrivsvårigheter. Det innehåller sju deluppgifter 
och de deltest som utförs innan och efter operation är ”repetition av långa meningar” 
och ”förståelse av logikogrammatiska meningar” (Brunnegård & Laakso, 2000). 
Repetition av långa meningar belastar huvudsakligen det verbala korttidsminnet medan 
förståelse av logikogrammatiska meningar bedömer förståelse för komplexa 
grammatiska konstruktioner (Andersson & Wieslander, 2012).  

I en studie av Bucht och Enblom (2002) jämfördes prestationen av 20 personer med 
lindrig eller ingen kvarstående afasi efter stroke med en frisk kontrollgrupp. 
Medelåldern på försöksgruppen var 60 år och kontrollgruppen 59,33 år. Syftet med 
studien var att jämföra dessa gruppers testresultat på bland annat BeSS. 
Försökspersonerna fick medelvärdena 22,2 poäng och 16,2 poäng för deltesterna 
”Förståelse av logikogrammatiska meningar” respektive ”Repetition av långa 
meningar”. Motsvarande resultat för kontrollgruppen var 26 poäng respektive 22,2 
poäng. 
 
1.5.3.   Boston	  Naming	  Test	  (BNT)	  
BNT används för att bedöma benämningsförmåga, kognition och lexikal kunskap hos en 
individ. Bilder på substantiv att benämna presenteras med successivt ökande 
svårighetsgrad, och sammanlagt består testet av 60 bilder (Kaplan et al., 2001; Tallberg, 
2005). Ett lågt testresultat visar på svårigheter med benämning och eventuella kognitiva 
nedsättningar.  

Testet har en hög reliabilitet för svenska individer med olika typer av språkstörning och 
är avsett som ett bedömningsinstrument för kliniskt relevanta svårigheter snarare än 
utredning av hur den friska populationen presterar (Tallberg, 2005). Testet är även 
översatt från engelska och att översätta ett test från ett språk till ett annat är en utmaning 
i många avseenden. Exempelvis finns lingvistiska skillnader mellan olika språk som kan 
påverka resultatet, bland annat kan ordformer variera mellan olika språk gällande 
exempelvis fonologisk komplexitet och ordlängd (Kim & Na, 1999).  
 
I en studie av Tallberg (2005) ingick 111 personer med svenska som modersmål, 61 
kvinnor och 50 män. Deltagarna rekryterades från olika arbetsplatser, universitet och 
organisationer. Medelåldern var 49,5 år och medelnivån på längd av utbildning var på 
12,8 år. Tallberg kom fram till att längre utbildning och en hög prestation på kognitiva, 
verbala och andra lexikala tester hade ett signifikant positivt samband med en god 
prestation på BNT. Däremot hade ålder och kön en mindre inverkan på resultaten 
(Tallberg, 2005).   
 
1.5.4.   FAS,	  Djur	  och	  Verb	  
FAS, Djur och Verb är verbala ordflödestest där patienten på en minut får producera ord 
efter fonologiska och semantiska kategorier. FAS innebär att på en minut per bokstav 
producera så många ord som har den initiala bokstaven F, A och S. På ”Djur” och 
”Verb” ska så många ord inom kategorierna produceras på en minut per kategori. Testet 
används för att bedöma en persons åtkomst till sitt mentala lexikon, exekutiva 
funktioner och mentalt tempo (Ivachova & Jones Tinghag, 2007). Kliniskt är även en 
kvalitativ bedömning av typ av felsägningar intressant ur ett behandlingsperspektiv. 
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Det är från studier känt att de tre ordflödestesten FAS, Djur och Verb involverar olika 
aspekter av mental aktivitet och möjligtvis därmed även olika neurologiska områden. 
Många studier har visat ett starkt samband mellan exekutiva funktioner och bokstavs- 
och verbflöde vilket indikerar på ett samband mellan dessa funktioner och frontalloben 
(Cappa et al., 2002; Piatt et al., 1999; Tallberg et al., 2008; Woods et al., 2005).  
 
I en studie av LeBlanc et al. (2006) sågs att traumatiska hjärnskador påverkade 
resultaten på ordflödestesten FAS och Djur. Förutom demografiska faktorer påverkade 
även skadans lokalisation testresultaten. Skador som inte var lokaliserade till en specifik 
lob, avsaknaden av skallfrakturer samt hög utbildning var prediktorer för högre poäng 
på FAS. På ordflödestestet Djur sågs däremot att bilaterala skador gav sämre resultat. 
	  
En normering gjord av Tallberg et al. (2008) är baserad på friska svensktalande vuxna 
mellan åldrarna 16-89. Testet detekterar tydliga skillnader mellan olika demografiska 
variabler så som ålder, kön och utbildningsnivå och det finns därför en normeringstabell 
som tar hänsyn till detta. Studien visade även på ett starkt samband mellan generell 
intellektuell nivå och ordflödesförmåga. Se normering, bilaga 1.  
 
1.5.5.   Verbal	  diadochokinesi	  
Verbal diadochokinesi kan även översättas till hastighet för alternerande av stavelser 
och har länge använts för att bedöma hastighet och regelbundenhet av repetitiva rörelser 
hos orala artikulatorer (Wang et al., 2009). Verbal diadochokinesi är ett deltest i 
Hartelius och Svenssons dysartritest (Hartelius, 1990). Antalet korrekta stavelser 
producerade under fem sekunder mäts antingen i realtid eller instrumentellt. Det som 
mäts är både stavelser för samma artikulationsställe, exempelvis pa-pa-pa, men också 
för växling av artikulationsställe, pa-ta-ka. Svårigheter med utförandet av verbal 
diadochokinesi kan användas för att differentialdiagnostisera och mäta grad av dysartri 
och talapraxi. I en svensk normering av Jönsson och Winnerstam (2012) sågs en 
signifikant minskning av hastighet med ökad ålder på stavelseupprepningar både på 
samma och olika artikulationsställen. Normeringen gjordes på 100 svensktalande 
personer mellan 20 och 90 år (Jönsson & Winnerstam, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

11  

1.6.   Pre-‐	  och	  postoperativ	  tal-‐	  och	  språktestning	  i	  Sverige	  

Vakenkirurgi genomförs för närvarande på fem olika sjukhus i Sverige. De pre- och 
postoperativa bedömningarna skiljer sig något åt gällande tidpunkt och val av test. 
Tabell 1 beskriver hur bedömningarna är utformade på de olika sjukhusen. 
  
Tabell 1. Sammanställning av information om de pre- och postoperativa bedömningarna på olika sjukhus 
i Sverige. Information är inhämtad från respektive sjukhus. * = inhämtat från Andersson och Sandström 
(2014). Mån = månader 
 

 
 
 
1.7.   Problemformulering	  

Det finns ett begränsat antal studier som utvärderar pre- och postoperativa 
neurokognitiva funktioner och dysfunktioner relaterade till operation av hjärntumörer 
(Duffau, 2006). Genom att analysera utfallet av de pre- och postoperativa språktesterna 
samt den intraoperativa testningen kan de kirurgiska metoderna utvecklas för att 
optimera resultatet för den enskilda patienten (Talacchi et al., 2013). Logopeder har en 
viktig roll i att tydliggöra utfallet och att öka förståelsen för hur tal- och språk påverkas 
av det kirurgiska ingreppet. För att utvärdera effekten av en kirurgisk verksamhet går 
det dock inte att använda resultaten från andra neurokirurgiska center, då resultaten 
påverkas av de lokala behandlingstraditionerna och varierande kirurgiska principer 
och/eller färdigheter. 
 
 
 
 
 
 

Sjukhus Genomförs/
operationen/vaket?

Utförs/preoperativa/tal8/
och/språktestningar?

Utförs/postoperativa/tal8/
och/språktestningar?

Vilka/preoperativa/tester/utförs? Vilka/postoperativa/tester/utförs?

Akademiska/
universitetssjukhuset/
(Uppsala)/

Ja Ja,/3/dagar/preoperativt
Ja,/ca/3/mån/
postoperativt

BNT,/FAS,/Djur,/Verb/och/delar/ur:/
A8ning,/BeSS,/Hartelius/&/
Svenssons/dysartritest

BNT,/FAS,/Djur,/Verb/och/delar/ur:/
A8ning,/BeSS/och/Hartelius/&/
Svenssons/dysartritest

Linköpings/
universitetssjukhus

Ja Ingen/uppgift Ingen/uppgift Ingen/uppgift Ingen/uppgift

Skånes/
universitetssjukhus/
(Lund)

Ja
Endast/om/språklig/
påverkan/preoperativt*

Ja,/samtliga/patienter* Ingen/uppgift Ingen/uppgift

Sahlgrenska/
universitetssjukkhuset/
(Göteborg)

Ja
Ja,/några/veckor/
preoperativt.

Ja/(någon/dag,/3/och/12/
mån/efter/operation)

A8ning,/TBSS,/BNT,/ordflöde,/Token/
test,/Skrivuppgift,/spontantal

BNT,/ordflöde/och/Token/test

Karolinska/
univeresitetssjukhuset/
(Stockholm)

Ja Ja Ja,/3/mån/postoperativt

BNT,/FAS,/ordracet,/BESS,/AQT,/
TROG/II,/Token/test,/LS/
ordförståelse/II,/kort/skriftlig/uppg./
till/tematisk/bild,/dikatamen/med/
nonord,/repetition/av/meningar/
(ITPA/III),/uppräkning/av/
månaderna/baklänges/på/tid,/
oralmotorisk/undersökning,/
bedömning/av/artikulation,/
kvalitativ/bedömning/av/
kommunikation

BNT,/FAS,/ordracet,/BESS,/AQT,/
TROG/II,/Token/test,/LS/
ordförståelse/II,/kort/skriftlig/uppg./
till/tematisk/bild,/dikatamen/med/
nonord,/repetition/av/meningar/
(ITPA/III),/uppräkning/av/
månaderna/baklänges/på/tid,/
oralmotorisk/undersökning,/
bedömning/av/artikulation,/
kvalitativ/bedömning/av/
kommunikation

Umeå/universitetssjukhus Nej,/men/planeras Nej,/men/planeras Nej,/men/planeras
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2.   Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att jämföra och utvärdera testresultat de pre- och 
postoperativa tal- och språkbedömningar hos 20 patienter, mellan juni 2013 och augusti 
2015, som på grund av gliom genomgått kirurgi i vaket tillstånd på Neurokirurgiska 
kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 	  
 
Våra frågeställningar är: 
Hur har tumörresektionen påverkat tal- och språkförmågan hos patienter som genomgått 
kirurgi i vaket tillstånd? 
Finns det något samband mellan tumörlokalisation och språkliga symptom? 
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3.  Metod	  
3.1.   Etiska	  aspekter	  

Med tanke på att studien är ett kvalitetsarbete behövdes inte deltagarnas medgivande. 
En patient följdes genom auskultationer vid de pre-, intra- och postoperativa 
bedömningarna och gav sitt medgivande till författarnas närvaro muntligt. Tillgång till 
journalsystemet Cosmic accepterades av administrationen på neuroenheten på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Personnummer från patientlistorna samt insamlad data 
fanns tillgängliga på lösenordsskyddade dokument under arbetets gång. Patienterna 
tilldelades efterhand löpnummer som används vid presentation av resultaten.  
 
3.2.   Procedur	  

Uppsatsarbetet inleddes med en litteraturstudie där bakgrundsfakta som behövdes för att 
kunna tolka den aktuella studiens resultat inhämtades. I de enstaka fall då den primära 
källan inte var tillgänglig användes en andrahandskälla. Data inhämtades samtidigt från 
journalerna på logopedmottagningens studentexpedition på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Läkar- och logopeddokumentationer lästes och relevant information för 
studien noterades. Därefter sammanställdes informationen i tabeller i Word och Excel 
för en tydligare översikt. Analys av data och utformningar av diagram utfördes i SPSS. 
Vid indelningen i olika normgrupper på FAS, Djur och Verb beräknades patienternas 
ålder vid tidpunkt för operation och en skattning av deltagarnas utbildningsnivå gjordes 
baserat på yrken.  
 
Under hösten 2015 skickades mail till samtliga sjukhus i Sverige som genomför 
vakenkirurgi för att få en överblick över hur det ser ut på andra sjukhus. I mailen 
efterfrågades information om hur respektive sjukhus gör sina pre- och postoperativa tal- 
och språkbedömningar samt när de görs i förhållande till operationen.  
 
3.3.   Val	  av	  deltagare	  

De 20 patienter som ingår i denna studie är de patienter som har genomgått vakenkirurgi 
på Akademiska Sjukhuset i Uppsala mellan juni 2013 och augusti 2015. Samtliga 
patienter opererades med vakenkirurgi för tumör i elokventa områden. Då tre av 
patienterna opererades vid två tillfällen är antalet operationer i denna studie totalt 23 
stycken. För fem patienter saknades postoperativ bedömning. Vi valde att inte utesluta 
dem ur studien då det även var av värde att se hur språk- och talförmågan såg ut 
preoperativt, trots att ingen jämförelse kunde göras. 
 
3.4.   Beskrivning	  av	  deltagarna	  

Av de tjugo patienter som ingick i studien fanns flera olika diagnostyper och 
tumörlokalisationer. Diagnostyperna var: oligoastrocytom, oligodendrogliom, 
glioblastom, astrocytom och xantoastrocytom. Hos sju patienter var tumören lokaliserad 
frontalt vänster, hos en fronto-parieto-temporalt vänster, hos en fronto-parietalt höger 
och hos elva patienter var tumören lokaliserad i insula. Av dessa elva var två fronto-
insulära, sex fronto-temporo-insulära och tre temporo-insulära. Mer detaljerad 
information om respektive patient visas nedan i tabell 2.   
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Tabell 2. Patientinformation. Diagnoser: OA = Oligoastrocytom, O = Oligodendrogliom, GBM = 
Glioblastom, A = Astrocytom, XA = Xantoastrocytom. Tumörgradsförkortningar: III = WHO grad 3 och 
II = WHO grad 2. F=kvinna M = man, Op.datum = operationsdatum, Preop = preoperativ tumörvolym, 
Postop = postoperativ tumörvolym. Utb.gr = utbildningsgrupp. A = mindre än ett års eftergymnasiala 
studier, B = ett eller flera år eftergymnasiala studier.  
 

 
 
 
3.5.   Statistisk	  analys	  

Statistisk analys med hjälp av SPSS gjordes på samtliga test, förutom Dysartritestet, 
trots att populationen var liten och heterogen. Dysartritestet valdes inte på grund av 
mycket bristande kvantitativ data. Korrelationsanalys av tumörlokalisation och tal- och 
testresultat gjordes med hjälp av ett icke-parametriskt test i form av Mann-Whitney U-
test, detta då aktuell data är kategoriskt insamlad vid två tillfällen och inte är 
normalfördelad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op.nr Pat.nr Kön Utb.gr Op..Datum Tumörlokalisation Diagnos Preop.(cm3) Postop.(cm3) Resektionsgrad
1 1 F A 2013 FrontoDparietoDtemporalt.vä GBM 59 3 95%
2 2 M A 2013 Frontal.vä AIII 23 12 49%
3 3 M A 2013 FrontoDparitalt.hö OAII 14 7 53%
4 4 M A 2013 Insula.vä.(frontoDinsulär) OAII 47 12 74%
5 5 M A 2013 Insula.vä.(frontoDtemporoDinsulär) OIII 61 22 64%
6 6 F A 2013 Frontal.vä XAII 15 3 82%
7 7 M A 2014 Insula.vä.(frontoDtemporoDinsulär) OIII 99 22 78%
8 8 M A 2014 Frontal.vä GBM 13 0 100%
9 9 M A 2014 Frontal.vä OAII 71 13 81%
10 10 M A 2014 Insula.vä.(frontoDtemporoDinsulär) GBM 127 80 37%
11 11 M A 2014 Frontal.vä GBM 45 9 80%
12 12 M A 2014 Insula.vä.(frontoDtemporoDinsulär) OAIII 161 38 76%
13 13 M B 2014 Insula.vä.(frontoDtemporoDinsulär) OII 79 44 44%
14 14 M A 2014 Insula.vä.(frontoDtemporoDinsulär) OII 82 26 68%
15 15 F B 2014 Insula.vä.(frontoDinsulär) OII 21 4 80%
16 6 F A 2014 Frontal.vä XAII 28 16 45%
17 2 M A 2015 Frontal.vä GBM 43 39 8%
18 16 M B 2015 Frontal.vä AII 4 0 100%
19 17 F A 2015 Insula.vä.(temporoDinsulär) AIII 62 16 75%
20 18 M B 2015 Frontal.vä OIII 36 4 89%
21 19 M A 2015 Insula.vä.(temporoDinsulär) AII 110 50 54%
22 15 F B 2015 Insula.vä.(frontoDinsulär) OII 2 0 100%
23 20 F .D.. 2015 Insula.vä.(temporoDinsulär) AII 78 16 80%
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4.  Resultat	  
Materialet som följer är varierande och bristfälligt gällande komplett data. De 
testresultat som presenteras nedan är de test som ingår i dagens testbatteri, förutom 
hörförståelsedelen på A-ning. Den togs med eftersom att många av de patienterna som 
genomgått operation tidigt sedan verksamhetens början, utfört denna. Från 
vakenkirurgins uppstart i juni 2013 har de pre- och postoperativa bedömningarna 
uppdaterats och har efter ett fastställt testbatteri blivit mer enhetliga. För något mer 
deskriptiv information om varje patient och deras logopedbedömning, se bilaga 2.  
 
4.1.   Testresultat	  A-‐ning	  

Tabell 3 illustrerar testresultat på A-ning för samtliga patienter. De deltest som 
redovisas är: Hörförståelse, Läsförståelse och Informativ skrift. Hörförståelse har 
presenterats på grund av att många patienter utfört denna del men den ingår inte i 
dagens testbatteri.  
 
Tabell 3. Deltest från A-ning för samtliga patienter. Fetstilt, understruken siffra = under maxpoäng,  
vanlig siffra = max. Hörförståelse: C6 komplexa meningar, C7 långa meningar, C8 sammanhängande text  
Läsförståelse: D6 komplexa meningar, D7 långa meningar, D8 sammanhängande text 
Informativ skrift: G1 namn, adress, telefonnummer, G4 sammanhängande text 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op#nr Pat nr
C6#
pre

C6#
post

C7#
pre

C7#
post

C8#
pre

C8#
post

D6#
pre

D6#
post

D7#
pre

D7#
post

D8#
pre

D8#
post

G1#
pre

G1#
post

G4#
pre

G4#
post

1 1 3,7 3,7 3,7 4,6 4,6 4,6 4,3 4,3
2 2 4,9 5 4,9 5 4,9 5 4,9 5 4,9 5 4,9 5 5 5 5 5
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
8 8 5 5 5 5 5 5
9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 10 5 5 3 0 5 5
11 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 13 5 5 4 4 5 5 5
14 14 5 5 5 4 5 5 5 5 5
15 15 5 5 5 5 3 5 5 5 5
16 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
17 2 5 5 5 5 5
18 16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
19 17 5 3 5 0 5 5
20 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21 19 5 5 5 5
22 15 5 5 4
23 20 5 1 5
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4.1.1.   Sammanfattning	  A-‐ning	  
N = antal patienter med ett resultat både pre- och postoperativt. 
 
Hörförståelse: 
C6 (komplexa meningar):  
N = 5 
Förbättrades: 2 
Försämrades: 0 
Ingen nedsättning varken pre- eller postoperativt: 3 
 
C7 (långa meningar):  
N = 4  
Förbättrades: 2 
Ingen nedsättning varken pre- eller postoperativt: 2 
 
C8 (sammanhängande text):  
N = 5  
Förbättrades: 2 
Ingen nedsättning varken pre- eller postoperativt: 3  
 
Läsförståelse: 
D6 (komplexa meningar):  
N = 12  
Förbättrades: 1  
Försämrades: 1  
Ingen nedsättning varken pre- eller postoperativt: 10  
 
D7 (långa meningar):  
N = 11, tolv operationstillfällen  
Förbättrades: 1  
Försämrades: 3 
Ingen nedsättning varken pre- eller postoperativt: 8  
 
D8 (sammanhängande text):  
N = 10  
Förbättrades: 4  
Försämrades: 1  
Ingen nedsättning varken pre- eller postoperativt: 5  
 
Informativ skrift: 
G1 (namn, adress, telefonnummer):  
N = 10, 11 operationstillfällen  
Ingen av deltagarna hade någon nedsättning varken pre- eller postoperativt.  
 
G4 (sammanhängande text):  
N = 9, 10 operationstillfällen  
Ingen av deltagarna hade någon nedsättning varken pre- eller postoperativt. 
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4.2.   Testresultat	  BeSS	  

Tabell 4 visar resultat för samtliga patienter som utfört de deltest ur BeSS som ingår i 
testbatteriet.  
 
Tabell 4. ”Förståelse av logikogrammatiska meningar”  
och ”repetition av långa meningar” ur BeSS pre- och  
postoperativt. Resultat över medelvärdet utifrån normdata =  
vanlig siffra, resultat under medelvärdet utifrån normdata =  
fetstilt, understruken siffra. 
 

 
 
 
4.2.1.   	  Sammanfattning	  BeSS 
Förståelse av logikogrammatiska meningar:  
N = 6  
Förbättrades: 3  
Försämrades: 1 
Varken förbättrade eller försämrade sitt resultat: 2  
Repetition av långa meningar:  
N = 4  
Förbättrades: 1  
Försämrades: 2  
Varken förbättrade eller försämrade sitt resultat: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op.nr Pat.nr Logikogr.Pre Logikogr.Post Rep.Pre Rep.Post
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6 U8a
7 7
8 8
9 9 22
10 10
11 11
12 12
13 13 30 18 11 6
14 14 27 21
15 15 19 18 13
16 6 10 24 12
17 2 30 25
18 16 24 30 24 26
19 17 27 24
20 18 30 30 26 26
21 19 24 24
22 15 22 24
23 20 18 3
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4.3.   Testresultat	  FAS,	  Djur,	  Verb	  och	  BNT	  

I tabell 5 redovisas testresultat för samtliga patienter som genomgått FAS, Djur, Verb 
och BNT.  
 
Tabell 5. FAS, Djur, Verb och BNT pre- och postoperativt. Fetstilt understruken siffra innebär ett resultat 
som ligger lägre än 1 standardavvikelse under medelvärdet för normalgrupp, enligt normdata. (Omkring 
16 % av normalgrupp kan förväntas ha resultat som är lägre än 1 standardavvikelse under medelvärdet, 
om resultaten är normalfördelade). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op.nr Pat.nr FAS)Pre FAS)Post Djur Pre Djur Post Verb)Pre Verb)Post BNT)Pre BNT)Post
1 1
2 2 55 54
3 3 47 56
4 4 24 32 11 17 8 8 45 55
5 5 39 16 16 44 38
6 6 57 56
7 7 37 28 17 18 12 13 53 47
8 8 21 21 10 50
9 9 25 24 22 22 11 12 55 55
10 10 23
11 11 37 13 17 50
12 12 44 55 12 15 10 15 40 35
13 13 25 16 12 14 10 7 50 45
14 14 38 28 14 18 10 12 47 42
15 15 21 28 13 14 11 14 45 44
16 6 43 30 23 22 17 13 57 57
17 2 26 23 17 58
18 16 65 63 26 22 18 21 57 59
19 17 15 12 12 40
20 18 44 22 22 20 13 11 59 60
21 19 46 27 19 14 20 12 56
22 15 44 44
23 20 27
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I figur 1-3 beskrivs patienternas resultat på FAS, Djur och Verb  
utifrån varje patients individuella normeringsgrupp.  
 

 
Figur 1. Patienternas poäng från gräns på 1 SD under medelvärdet på FAS i patienternas individuella 
normeringsgrupper. Patienter utan stapel hade ej utfört testet. 

 

 
Figur 2. Patienternas poäng från gräns på 1 SD under medelvärdet på Djur i patienternas individuella 
normeringsgrupper. Patient nr. 7 hade postoperativt ett resultat på 0 poäng från gränsen på 1 SD under 
medelvärdet. Övriga utan stapel har ej utfört testet.  
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Figur 3. Patienternas poäng från normalvariationen på Verb i patienternas individuella 
normeringsgrupper. Patient nr. 17 hade preoperativt ett resultat på 0 poäng från 
gränsen på 1 SD under medelvärdet. Övriga utan stapel har ej utfört testet.  
 
I figur 4 beskrivs patienternas resultat på BNT utifrån gräns på 1 SD under medelvärdet 
för testet.  

 
 
Figur 4. Patienternas resultat på BNT. De svarta streckade linjerna visar 
 normalvariationens gränser. Eftersom patient 6 och 15 hade så lika resultat både vid  
första och andra operationen valde vi att presentera dessa resultat som ett resultat var.  
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4.3.1.   Sammanfattning	  FAS,	  Djur,	  Verb	  och	  BNT	  
FAS:  
N = 11 
Förbättrades: 3  
Försämrades: 8  
 
Djur:  
N = 11  
Förbättrades: 6 
Försämrades: 4  
Varken förbättrade eller försämrade sitt resultat: 1  
 
Verb:  
N: 11  
Förbättrades: 6 
Försämrade: 4  
Varken förbättrade eller försämrade sitt resultat:1  
 
BNT:  
N: 12 patienter vid 14 operationstillfällen 
Förbättrades: 4  
Försämrades: 7  
Varken förbättrade eller försämrade sitt resultat: 3 
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4.4.   Testresultat	  Verbal	  diadochokinesi	  

Resultaten för verbal diadochokinesi i tabell 6 är endast redovisade som avvikelser eller 
icke avvikelser och inte antal stavelser per sekund. Detta beror på att de flesta logopeder 
endast noterade resultatet som ”u.a.” eller beskrev kvalitativt vad patienten hade svårt 
med.  
 
Tabell 6. Verbal diadochokinesi: Stavelserepetition och växling av  
artikulationsställe (pa-ta-ka) redovisas pre- och postop. 0 = ingen  
nedsättning och 1 = nedsättning. Om det fanns någon påverkan  
överhuvudtaget noterad i journal så tolkades det som en nedsättning. 

 
 
 
4.4.1.   Sammanfattning	  Verbal	  diadochokinesi	  
Stavelserepetition av samma artikulationsställe:  
N = 6  
Försämrade: 1 
Ingen påverkan varken pre- eller postoperativt: 5  
 
Stavelserepetition av växling av artikulationsställe (pa-ta-ka):  
6 patienter hade ett resultat både pre- och postoperativt.  
3 försämrade sitt resultat postoperativt. 
3 hade inte någon påverkan varken pre- eller postoperativt. 
 
4.5.   Explorativ	  analys	  

4.5.1.   Tumörlokalisation	  och	  testresultat	  
En explorativ analys av skillnader mellan insulatumörer och övriga tumörer utfördes 
med hjälp av ett Mann-Whitney U-test. Patienter med tumör i insula är intressanta att 
studera då dessa patienter överhuvudtaget inte opererades innan operationer i vaket 
tillstånd började göras, på grund av stor risk för skador på underliggande 
vitvävnadsbanor. Resultaten visas i tabell 7. De största gruppskillnaderna finns 
avseende BNT och ordflödestestet djur, alltså test med objektbenämning, med p-värden 

Dysartritestet
Op.nr Pat.nr Stavelserep0Pre Stavelserep0Post Pa3ta3ka0Pre Pa3ta3ka0Post
1 1
2 2
3 3 0
4 4
5 5
6 6 1 1
7 7 0
8 8
9 9 0 1
10 10
11 11
12 12 0 0
13 13 0 0 0 0
14 14 0 0 0 0
15 15 0 0 0 0
16 6 1 1
17 2 0 1
18 16 0 1 0 1
19 17
20 18 0 0 0 1
21 19 0 0 0 1
22 15
23 20
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mindre än 0,05. Insulagruppen hade generellt förbättringar på alla test förutom BNT 
medan övriga fick generellt en försämring på samtliga test förutom Verb.  
 
Tabell 7. Fynd vid explorativ analys. N = antal patienter inom grupp, M = medelvärde, SD = 
standardavvikelse, effektstorlek d = Cohens d. ”Diff” = differens och visar förändringen i testresultat 
mellan testning före och efter operation (där negativ diff innebär försämring pga operationen). 
 

 
 
Utöver detta fanns gruppskillnad för insulagruppen med p-värde mindre än 0,05 på 
ordflödestestet Djur preoperativt. Här har dock inte de olika värdena för 
normeringsgrupperna tagits i beaktande. Utöver den explorativa analysen sågs att endast 
en patient i insulagruppen hade påverkan på verbal diadochokinesi postoperativt och det 
var fyra patienter i den övriga gruppen som hade en påverkan.   
 
4.6.   Sammanfattning	  av	  deltagarnas	  prestationer	  pre-‐	  och	  postoperativt	  

•   Det fanns en stor variation gällande om och på vilket sätt patienternas tal- och 
språkförmåga hade förbättrats eller försämrats vid den postoperativa 
bedömningen jämfört med den preoperativa. 

•   Det saknades mycket data på många av patienterna. BNT, FAS, Djur och Verb 
var de test som flest patienter hade utfört.  

•   Benämning och verbalt ordflöde är de två parametrar där störst svårigheter 
påvisas både pre- och postoperativt.  

•   Patienter med tumör i insula hade generellt förbättringar på alla test förutom 
BNT medan övriga generellt fick en försämring på samtliga test förutom Verb. 

•   Det fanns ett samband mellan de patienter som hade tumör i insula och sämre 
resultat på Boston Naming Test. Resultatet försämrades ytterligare efter 
operationen för just den patientgruppen. Övriga gruppen fick högre resultat på 
BNT både pre- och postoperativt. 

•   Insulagruppen hade även lägre resultat på ordflödestesten jämfört med övriga 
gruppen innan operation. Resultaten förbättrades något postoperativt men var 
fortfarande lägre än övriga gruppen. Övriga gruppen fick högre resultat på 
ordflödestesten både pre- och postoperativt. 

•   Vid 18 av 23 operationstillfällen gjordes både en pre- och postoperativ 
bedömning. 

Av dessa hade: 
Ø   13 patienter vid 15 operationstillfällen någon typ av nedsättning 

preoperativt (1 hade endast artikulatoriska svårigheter*). 
Ø   8 patienter vid 8 tillfällen försämrade resultat 3 månader postoperativt 

(1 hade endast en artikulatorisk försämring*).   

Kolumn1 Kolumn2Kolumn3 Kolumn4Kolumn5 Kolumn6Kolumn7 Kolumn72 Kolumn8
Test n M SD p*värde Effektstorlek4d

Insula Övriga Insula Övriga Insula Övriga (2*sidig)

BNT4pre 12 9 42,8 56 9,6 2,6 0,000* *2,16

BNT4post 9 7 40,6 55,9 11,1 3,3 0,001* *2,12

BNT4diff *2,2 *0,1 1,5 0,7 0,04

FAS4pre 8 7 31,3 38,7 11,5 15,6 0,27 *0,55

FAS4post 8 5 31,6 35,2 11,4 16,6 0,883 *0,26

FAS4diff 0,3 *3,5 *0,1 1 0,29

Djur4pre 8 6 13,8 22,8 2,8 1,7 0,002* *4

Djur4post 8 5 15,8 19,8 1,8 3,9 0,75 *1,43

Djur4diff 2 *3 *1 2,2 2,57

Verb4pre 8 6 11,6 14,3 3,6 3,4 0,15 *0,77

Verb4post 8 5 12,1 14,8 3,2 4,1 0,418 *0,73

Verb4diff 0,5 0,5 *0,4 0,7 0,04

*=p<0,005
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Ø   6 patienter vid 7 tillfällen både förbättrade och försämrade resultat 3 
månader postoperativt, på olika tester. 

Ø   1 patient ingen nedsättning 3 månader postoperativt.  
Ø   1 oförändrad, fortsatt nedsättning 3 månader postoperativt. 
Ø   1 förbättrade resultat 3 månader postoperativt.  

* = samma patient 
•   Vid 5 operationstillfällen gjordes enbart en preoperativ bedömning. Av dessa 

hade: 
Ø   4 patienter någon form av nedsättning preoperativt. 
Ø   1 patient ingen tal- och språkpåverkan preoperativt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

25  

5.  Diskussion	  
5.1.   Procedur	  

Den aktuella studien syftade till att beskriva förändringen av 20 patienters tal- och 
språkförmågor innan och efter vakenkirurgi av gliom i Uppsala. Kvantitativ information 
har analyserats och presenterats samt viss kvalitativ information från 
journalanteckningar finns bifogad, se bilaga 2. Denna studie har även resulterat i en 
översikt av hur logopedbedömningarna sett ut pre- och postoperativt sedan 
vakenkirurgins start 2013 fram till augusti 2015.   
 
Tanken och förhoppningen från början var att resultatet skulle gå att bearbeta statistiskt 
och att det skulle gå att, på ett detaljerat och översiktligt sätt, presentera hur patienternas 
tal- och språkförmågor påverkats av operationen. Detta var inte genomförbart på grund 
av att den data som fanns var allt för spridd och ofullständig. BNT, FAS, Djur och Verb 
var de fyra test som flest patienter i den aktuella studien hade genomgått. Vi valde 
därför att lägga fokus på dessa resultat och presentera dem i olika diagram. 
 
Korrelationsanalys gjordes på alla test, förutom på Diadochokinesi, trots att de hade 
bristande data. Detta gjordes eftersom att det var den data som fanns och även om det 
inte går att dra slutsatser trots signifikanta korrelationer så kan det ändå ge en antydan 
till eventuella korrelationer. Diadochokinesi togs inte med på grund av mycket 
bristfällig data. 
 
Auskultationen vid den pre-, intra och postoperativa tal- och språkbedömningen av en 
patient ledde till fördjupad kunskap hos uppsatsförfattarna.  
 
5.2.   Resultat	  

I den aktuella studien noterades stora variationer i huruvida patienterna förbättrade eller 
försämrade sitt tal- och språk efter operation av gliom. Det var dock svårt att räkna ut 
hur stora försämringar eller förbättringar som skett då många postoperativa 
bedömningar saknades och samma test inte alltid gjorts pre- och postoperativt. Generellt 
noterades att fler hade försämrats än förbättrats tre månader postoperativt. Även 
försämringar på vissa test och förbättringar på andra var vanligt. Att stora variationer 
förekommer i huruvida patienter som genomgår resektion av gliom förbättras eller 
försämras överensstämmer med resultat från tidigare studier (Duffau et al., 2003; 
Ilmberger et al., 2008; Sanai et al., 2008; Satoer et al., 2014, 2013). 
De variationer som noterades kan bero på en mängd olika saker. Bland annat kan 
tumörvolymen, tumörtypen, lokalisationen och operationens utfall påverka tal- och 
språkförmågan (Miceli et al., 2012; Satoer et al., 2012). En möjlig anledning till varför 
förbättringar kan ske är att när trycket i hjärnan lättar (masseffekten) kan områdena för 
tal- och språk lättare återhämtas (Satoer et al., 2013). Då populationen i den aktuella 
studien var liten och data saknades försvårade det möjligheten att undersöka sambanden 
närmre. Sammanställningen av de olika testens resultat i tabellform gav en översikt över 
dessa stora variationer och ger en ökad förståelse för svårigheterna vid analysen av 
resultaten.  
 
Av de test som ingår i dagens fastställda testbatteri är FAS, Djur, Verb och BNT de som 
oftast har utförts både pre- och postoperativt. Utifrån testresultat på dessa test kunde vi 
se att benämningsförmåga för BNT (både pre- och postoperativt) och verbalt ordflöde 
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för Djur (endast preoperativt) ofta är påverkade av tumören innan operationen och att 
patienterna i vissa fall får förbättrade resultat postoperativt. Samtidigt får vissa ett 
oförändrat resultat medan andra försämras. Patienter med tumörer i insula uppvisade ett 
sämre preoperativt resultat gällande benämningsförmåga och verbalt ordflöde jämfört 
med patienter med andra tumörlokalisationer. Liknande iakttagelser har gjorts av Wu et 
al. som fann att patienter med insulatumörer hade större benämningssvårigheter än 
patienter med tumörer i andra elokventa områden (Wu et al., 2011). Vi fann dessutom 
att patienter med insulatumörer i högre utsträckning försämrades i benämningsförmågan 
efter tumörresektionen jämfört med patienter med tumörer i andra områden. En 
förklaring till detta fynd kan vara att LGG i just insula har en benägenhet att infiltrera 
områden av betydelse för benämningsförmågan (Hervey-Jumper et al., 2015) och att 
resektion av tumören därmed innebär en högre risk för försämring av denna funktion. 
Däremot förbättrades ordflödesförmågan något för denna patientgrupp. Våra fynd 
understryker betydelsen av den preoperativa språkbedömningen och vikten av att de 
patienter som löper störst risk att försämras av det kirurgiska ingreppet identifieras, så 
att resektionen kan planeras och anpassas efter de aktuella förutsättningarna. 
 
Lätta språkliga nedsättningar som ibland blir tydliga i testning är inte alltid tydliga i 
vardagliga konversationer. Dessa nedsättningar kan ändå skapa frustration hos patienten 
och påverkar därmed livskvaliteten (Satoer et al., 2013). Det kan påverka olika patienter 
olika mycket beroende på till exempel hur deras vardagliga aktiviteter ser ut. Detta är 
viktigt att ha i åtanke vid bemötandet och omhändertagandet av dessa patienter. 
Vid sammanfattning av generella prestationer hos patienterna har utgångspunkten för 
bedömning av försämringar och förbättringar varit om det fanns någon nedsättning på 
något testresultat överhuvudtaget eller enligt bedömmande logoped. Vi är medvetna om 
att det kan ha lett till missvisande slutsatser. Exempelvis så hade patient 16 preoperativt 
ett enda nedsatt deltest på A-ning (D8 = 4/5). Då ett indexpoäng på 4-5, utslaget på 
samtliga deltest, enligt A-nings testmanual innebär ingen eller lindrig afasi är det inte 
säkert att 4 på bara ett deltest innebär en nedsättning. Då patienten inte genomgått alla 
deltest var det inte möjligt att räkna ut ett indexpoäng och bedömning att han hade en 
nedsättning preoperativt kan därför vara missvisande. 
 
5.3.   Begränsningar	  i	  aktuell	  studie	  

5.3.1.   Logopedernas	  bedömningar	  
Totalt har åtta olika logopeder och en logopedstudent utfört de pre- och postoperativa 
bedömningarna. I många fall har det inte heller varit samma logoped som utfört de 
preoperativa testerna som sedan gjort den postoperativa bedömningen. Den stora 
variationen av testutförare och den tidigare bristen på ett utarbetat testbatteri för dessa 
bedömningar har även inneburit att inte alla patienter genomgått samma test och deltest. 
Samma test har heller inte alltid genomförts preoperativt som postoperativt. Dessa 
faktorer har inneburit att den data som samlats in har varit ojämn och inkonsekvent 
vilket i sin tur inneburit svårigheter att analysera aktuell data. I vissa fall har testningen 
inte kunnat slutföras på grund av tidsbrist eller så har logopeden bedömt att testet 
inneburit för stor stress för patienten. Det har även förekommit feladministrering vid 
genomförandet av några deltest vilket inneburit att de har behövts uteslutas. Eftersom 
interbedömarreliabiliteten inte har varit möjlig att kontrollera kan det finnas en skillnad 
i hur patienternas prestationer har bedömts av olika logopeder. 
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Övriga felkällor för de språkliga bedömningarna var att en logoped noterade att det 
förekommit störande ljud under testningen vilket kan ha påverkat resultatet. Patienters 
rädsla och nervositet samt exempelvis läs- och skrivsvårigheter kan även ha påverkat 
det preoperativa resultatet.  
En annan aspekt som försvårat datasammanställningen var bristande journalföring. 
Exempelvis har patienternas utbildningsnivå inte stått uttryckligen i journalerna. Då 
detta är en variabel som behövs för att avgöra normeringsgrupp för ordflödestesten har 
det inneburit att vi istället behövt göra en tolkning och uppskattning av utbildningsnivå 
utifrån respektive patients yrke vilket fanns dokumenterat. Då yrke inte nödvändigtvis 
överensstämmer med utbildningsnivå kan detta innebära att patienter bedömts efter fel 
normeringsvärden vilket leder till ett felaktigt resultat. Vissa logopeder har vid enstaka 
tillfällen bedömt patienten utifrån annan utbildningsgrupp än den vi valt att gå efter. I 
dessa fall valde vi att ändra utifrån logopedens bedömning då vi litar på logopedens val 
av normeringsgrupp och förstår att hen eventuellt har frågat om utbildningsnivå även 
om det inte är noterat i journalen. Det är viktigt att logopeden frågar varje patient om 
utbildningsnivå och inte bara om yrke eftersom patienten kan ha genomgått utbildning 
som inte krävs för det aktuella arbetet.  
 
Vissa logopeder har inte alltid angett testresultat i poäng utan  ibland endast skrivit 
“u.a.” eller valt att utföra en kvalitativ bedömning på ett test eller deltest. Ibland har inte 
heller resultat eller bedömning stått under ett specifikt test utan snarare ett sökord, vilket 
har lett till oklarheter vid sammanställning av resultat. Det har inneburit att information 
har gått förlorad då vi inte alltid kunnat fastställa exakt vilka test som gjorts eller vilka 
poäng patienten fått. För att inte mer värdefull information skulle gå miste valde vi att 
tolka ”u.a.” på A-ning som full poäng. Vissa patienter utförde aldrig någon postoperativ 
bedömning. Anledningar till detta har bland annat varit att patienten avböjt på grund av 
nedstämdhet, varit under palliativ vård eller varit utomlänspatient där 
logopedbedömning eventuellt utförts på hemorten istället.  
 
I en del studier exkluderas deltagare där fullständig data inte finns. I den aktuella 
studien hade det resulterat i ett stort bortfall patienter om man exkluderat dem som inte 
utfört en postoperativ bedömning. Om man dessutom exkluderat dem som inte gjort 
samma tester pre- och portoperativt hade detta lett till ytterligare bortfall av data. På 
grund av detta inkluderades alla patienter vid presentationen av resultatet. Vid 
korrelationsanalysen har endast patienter som gjort pre-och postoperativa bedömningar 
inkluderats då en jämförelse mellan olika populationer pre- och postoperativt hade gett 
missvisande resultat på grund av individuell variation.  
Under arbetets gång har vi märkt att det finns en variation i hur olika logopeder tolkar 
vad som ingår i begreppet diadochokinesi. Vissa skriver endast “diadochokinesi” och 
vissa delar upp det i “diadochokinesi” och “stavelserepetition”. Vi har valt att skilja 
dessa åt i vår uppsats men inser också att det kan ha bidragit till eventuella feltolkningar 
av logopedernas anteckningar. 
 
5.3.2.   Statistik	  
Patientunderlaget i aktuell studie är litet vilket begränsade möjligheten till statistisk 
analys. Det hade varit intressant att titta närmare på till vilken grad patienterna 
förbättrats eller försämrats men på grund av att många patienter inte har gjort samma 
test både pre- och postoperativt uteslöts denna analys. 
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5.4.   Test	  

När det kommer till de olika testen som utförs i dagens testbatteri har det uppkommit 
några funderingar. En fundering är varför just benämning och verbalt ordflöde är de 
parametrar där störst svårigheter påvisats. Beror det på att dessa förmågor i allmänhet är 
mest drabbade eller är det de test vi mäter bäst? Utifrån resultaten går det att se att just 
de test som mäter benämning och verbalt ordflöde har gjorts på majoriteten av alla 
patienter i studien vilket kan ha haft en bidragande orsak till fyndet. En annan tanke är 
också att just dessa test är så pass sensitiva att de hittar den minsta lilla påverkan på 
benämning och verbalt ordflöde och syns då som en nedsättning.  
 
5.4.1.   Reliabilitet	  och	  validitet	  
A-ning: Standardiseringen av A-ning baseras på en studie med personer som hade afasi 
(Lindström & Werner, 2006). I Akademiska sjukhusets testbatteri ska endast vissa 
deltest utföras i tre olika modaliteter. Eftersom indexvärden är uträknade efter resultat 
på alla deltest vet vi inte säkert hur representativa de är vid de enskilda deltesten. Det 
har inte heller gjorts någon standardisering för hur personer i alla åldrar, utan 
svårigheter, presterar på dessa test vilket vore av intresse. Vi valde att utgå från att 5/5 
poäng innebar en normalprestation. 
 
BeSS: Att språket fortsätter att utvecklas och blir mer och mer komplext med ökad ålder 
(Scott & Stokes, 1995) styrker att i denna uppsats användes just normeringen från 2002 
(Bucht & Enblom, 2002) och inte en senare av Andersson och Wieslander (2012) då 
den stämmer bättre överens med deltagarnas ålder i denna uppsats. 
 
Det finns inga siffror för normalvariationen på deltesten på BeSS vilket hade varit av 
stort värde vid analys av data. I denna studie har ett resultat under medelvärdet räknats 
som en nedsättning vilket inte nödvändigtvis behöver vara fallet. En patient som får ett 
resultat på till exempel tre poäng under medelvärdet kan fortfarande ligga inom 
normalspannet. Vi är medvetna om att detta kan ha lett till missledande slutsatser. 
 
BNT: Den senaste normeringen av BNT som finns för friska personer med svenska som 
modersmål kommer från en studie av Tallberg 2005. Dessa siffror har använts som 
referenspunkt i denna uppsats. Tallberg har i sin studie gjort en svensk översättning och 
tagit hänsyn till olika parametrar där felkällor kan uppstå (Tallberg, 2005).  
 
FAS, Djur och Verb: I den svenska normeringen har en mycket noggrann undersökning 
utförts för att komma fram till de olika normeringsgrupperna (Tallberg et al., 2008). 
Dessa ordflödestest anses därför ge representativa resultat även i den aktuella studien, se 
bilaga 1. 
 
Verbal diadochokinesi: Det är svårt att mäta antal stavelser per sekund i realtid eftersom 
det oftast går i ett snabbt tempo. Därför anses det vara mest reliabelt att mäta detta 
instrumentellt (Wang et al., 2009). I denna studie har endast mätningar utförts i realtid 
eller så har en kvalitativ bedömning gjorts. Det kan ha medfört att resultaten inte alltid 
är reliabla.   
 
Vidare finns en risk för en eventuell inlärningseffekt hos patienterna med tanke på att 
det bara är ungefär tre månaders mellanrum mellan testomgångarna. Denna tanke 
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stödjer Miceli et al. då de anser att det är idealiskt att utföra bedömningar med sex 
månaders mellanrum för att undvika inlärningseffekt (Miceli et al., 2012). 
 
5.5.   Framtida	  studier	  

Att resektion av gliom i vaket tillstånd påverkar patienter på olika sätt har i aktuell 
studie underbyggts. Trots bristen på statistiskt signifikanta resultat kan vi se tendenser 
till både försämringar, förbättringar och oförändrade resultat hos patienterna. Samtidigt 
som aktuell studie, trots liten population, visat på vissa mönster i resultaten belyser den 
även vad som behöver förbättras i verksamheten för att aktuell data ska ge ett mer 
representativt utfall. Då det i nuläget finns ett utarbetat testbatteri för det pre- och 
postoperativa bedömningarna vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala så är 
förhoppningarna stora att det i framtiden kommer att kunna göras utvärderingar med 
liknande upplägg som denna men med bättre tillgång till tydliga data.  
 
Det vore även av värde att i bästa möjliga mån se till att det är en och samma logoped 
som gör alla de pre- och postoperativa bedömningarna för att få kontinuitet och en hög 
intrabedömarreliabilitet. Att samla in data successivt istället för retrospektivt som i 
aktuell studie skulle också vara en fördel då det lättare går att kontrollera processen. 
 
En annan fundering som har dykt upp angående testen är att en mer strukturerad analys 
av spontantalet skulle vara intressant att använda vid bedömningarna. Detta för att få en 
mer heltäckande bild av varje patients språkliga profil (Satoer et al., 2013). I dagens 
testbatteri ingår nämligen inte en formell bedömning av spontantalet utifrån olika 
parametrar utan bedöms mer informellt genom samtal med patienten. 
 
En postoperativ bedömning vid ett senare tillfälle än tre månader efter operation skulle 
eventuellt kunna tillföra ytterligare information om operationens påverkan på 
patienternas funktion i det dagliga livet (Sanai et al., 2008; Satoer et al., 2014). 
Sahlgrenska sjukhuset gör, förutom en postoperativ bedömning tre månader efter 
operation, även en bedömning tolv månader efter operation. Vi tycker att det vore 
intressant, om möjligt, att även testa patienterna på Akademiska Sjukhuset vid denna 
tidpunkt för att få ytterligare information om hur  tal- och språkförmågan eventuellt 
förändras även efter tre månader. Det vore även intressant att närmare ta reda på den 
bakomliggande orsaken till att just vissa patienter inte återhämtar sig i lika stor 
utsträckning. 
 
5.6.   Slutsatser	  

•   Patienter som opererats med vakenkirurgi på Akademiska sjukhuset har ett 
varierande utfall på tal- och språkförmåga. 

•   Av de patienter som genomgått både pre- och postoperativ bedömning så hade:  
Ø   13 patienter vid 15 operationstillfällen någon typ av nedsättning 

preoperativt.  
Ø   8 patienter vid 8 tillfällen försämrade testresultat 3 månader postoperativt. 
Ø   6 patienter vid 7 tillfällen både förbättrade och försämrade postoperativa 

testresultat. 
Ø   1 patient ingen postoperativ nedsättning. 
Ø   1 patient oförändrad, fortsatt nedsättning.  
Ø   1 patient förbättrade resultat. 
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•   Benämning och verbalt ordflöde är de två parametrar där störst svårigheter 
påvisats både pre- och postoperativt. 

•   Patienter med tumören lokaliserad i insula har en större påverkan på 
benämningsförmågan och ordflödesförmågan innan operation. De tenderar också 
att få en försämrad benämningsförmåga och en något förbättrad 
ordflödesförmåga. Detta skiljer från de övriga patienternas resultat som av 
operationen får en påverkan i motsatt riktning både på benämning och ordflöde. 

•   Denna studie har visat på vikten av att logopeder i sitt kliniska arbete strävar efter 
att arbeta med standardiserade testmetoder och dokumenterar dessa på ett 
rutinmässigt sätt för att bana väg för framtida journalstudier. 
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7.  Bilagor	  
Bilaga 1. Normering för FAS, Djur & Verb 
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Bilaga 2. 
 
Patientprofiler med extra deskriptiv information 
 
Grupp A innebär mindre än ett års eftergymnasiala studier 
Grupp B innebär ett eller flera år eftergymnasiala studier 
 
Patient 1 (Kvinna, 40-49 år, Grupp A) 
Preoperativt hade patienten svårigheter med hörförståelse (medelvärde: 3,7), 
läsförståelse (medelvärde:4,6) och informativ skrift (4,3) i A-ning. Ett medelvärde 
räknades ut av logopeden efter att samtliga deltest var gjorda. Andra test gjordes inte. 
Enligt logopeden förekom några parafasier under bedömningen. Ingen postoperativ 
bedömning utfördes då patienten avböjde på grund av nedstämdhet. Enligt patienten 
själv hade en försämring på tal och språk skett.  
 
Patient 2 (Man, 50-59 år, Grupp A) 
Patienten har opererats två gånger med vakenkirurgi. På den första preoperativa 
bedömningen hade patienten ett medelvärde strax under maxpoäng (4,9/5) på hör- och 
läsförståelse i A-ning. I övrigt u.a. Postoperativt hade en antydan till förbättring skett 
och patienten fick maxpoäng (5/5) både på läs- och hörförståelse. Vid den andra 
preoperativa bedömningen noterade logopeden en viss artikulatorisk påverkan vid 
utförandet av verbal diadochokinesi (växling av artikulationsställe) och svårigheter med 
verbalt ordflöde (FAS: 26). Enstaka semantiska och fonologiska parafasier noterades. 
Den andra postoperativa bedömningen är inte utförd av okänd anledning.     
 
Patient 3 (Man, 40-49 år, Grupp A) 
Ingen preoperativ påverkan enligt testning och på grund av att tumören var lokaliserad i 
icke-dominant hemisfär utfördes ingen postoperativ bedömning.  
 
Patient 4 (Man, 40-49 år, Grupp A) 
Preoperativt hade patienten under maxpoäng på hörförståelse (sammanhängande text: 
4/5) och på läsförståelse (sammanhängande text: 4/5) i A-ning. Patienten visade även 
svårigheter med verbalt ordflöde (FAS: 24, Djur: 11 & Verb: 8) och benämning (BNT: 
45/60). Patienten blev tydligt hjälpt av fonologisk prompting. Patienten hade själv 
upplevt svårigheter med minnet preoperativt. Postoperativt visade patienten svårigheter 
på A-ning (hörförståelse ”långa meningar”: 3/5) men hade förbättrat sitt resultat på 
hörförståelse (sammanhängande text 5/5) och läsförståelse (sammanhängande text: 5/5) 
samt på verbalt ordflöde (FAS: +8 och Djur: +6) och på BNT (+10 ). 
 
Patient 5 (Man, 40-49 år, Grupp A) 
Preoperativt hade patienten svårigheter med benämning (BNT: 38). Patienten blev 
hjälpt av fonologisk prompting. Postoperativt visades en försämring på benämning 
(BNT: -6) och patienten hade även ett resultat under maxpoäng på läsförståelse av 
sammanhängande text (4) i A-ning. Svårigheter visades även på verbalt ordflöde (Djur: 
16). 
 
Patient 6 (Kvinna, 40-49 år, Grupp A) 
Patienten har opererats två gånger med vakenkirurgi. Vid den första preoperativa  
bedömningen sågs ingen påverkan på språk enligt testresultatet. Logopeden beskrev 
dock talet som stakande, ibland sluddrigt och stamningsliknande. Postoperativt hade 
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patienten svårigheter med verbal diadochokinesi (både stavelseupprepning och växling 
av artikulationsställe). Logopeden noterade även ett långsamt tal med vissa 
artikulatoriska sammanbrott och parafasier. Logopeden bedömde att patienten hade 
talapraxi och lätt dysartri. Vid den andra preoperativa bedömningen uppvisade patienten 
fortsatta svårigheter med växling av artikulationsställe. Patienten hade även svårigheter 
gällande språkförståelse (förståelse av logikogrammatiska meningar: 10/30) och 
arbetsminne (repetition av långa meningar: 12/30) i BeSS. På den andra postoperativa 
bedömningen fick patienten ett försämrat resultat på verbalt flöde (FAS: -13 & Verb: - 
4), arbetsminne (repetition av långa meningar: -3) och hade fortsatta svårigheter med 
verbal diadochokinesi (både stavelseupprepning och växling av artikulationsställe). 
Förbättring sågs av språkförståelse (förståelse av logikogrammatiska meningar: +14). 
Logopeden bedömde att patienten hade måttlig verbal apraxi och kvarstående 
svårigheter med det auditiva minnet. 
 
Patient 7 (Man, 50-59 år, Grupp A) 
Preoperativt fick patienten ett resultat under maxpoäng på hörförståelse (komplexa 
meningar: 4/5 & långa meningar 4/5) i A-ning och hade svårigheter med verbalt 
ordflöde (Djur: 17).  
Logopeden noterade även enstaka förenklingar av konsonantkluster i spontantalet.  
Postoperativt sågs förbättring på hörförståelse av komplexa meningar (+1) och långa  
meningar (+1). Patienten fick ett försämrat resultat beträffande benämning (BNT: -6) 
och verbalt ordflöde (FAS: -11). Logopeden noterade även enstaka förenklingar av 
konsonantkluster i spontantalet. 
 
Patient 8 (Man 60-69 år, Grupp A) 
Preoperativt uppvisade patienten svårigheter med verbalt ordflöde (FAS: 21 & Verb: 
10). Logopeden noterade även något högt tempo i spontantalet. Postoperativ bedömning 
utfördes inte. Patienten var under palliativ behandling. 
 
Patient 9 (Man, 40-49 år, Grupp A) 
Preoperativt hade patienten svårigheter med verbalt ordflöde (FAS: 25 & Verb: 11). 
Den postoperativa bedömningen visade på fortsatta svårigheter med verbalt ordflöde 
(FAS: 24) och svårigheter med verbal diadochokinesi (växling av artikulationsställe). 
Logopeden bedömde att patienten hade lätt dysartri. 
 
Patient 10 (Man, 20-29 år, Grupp A) 
Patienten har läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter sedan tidigare. Preoperativt 
visade patienten svårigheter med läsförståelse (sammanhängande text 0/5) i A-ning då 
han tappade koncentrationen. Svårigheter sågs även för benämning och testet avbröts 
efter hälften (BNT: 23/30). Postoperativt visades en försämring gällande benämning 
(BNT: 15/30) och testet avbröts efter hälften även denna gång då patienten blev stressad 
av att han hade så påtagliga svårigheter att hitta ord. Svårigheter sågs även på 
läsförståelse (långa meningar 3/5) i A-ning. Logopeden noterade att det förekom 
semantiska och fonologiska parafasier och att patienten ibland tappade tråden. 
Logopeden bedömde att patienten hade en lätt afasi. Patienten själv beskrev att han 
upplevde större svårigheter att hitta ord, att han oftare tappar tråden och att det gick 
sämre att läsa efter operationen.  
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Patient 11 (Man, 40-49 år, Grupp A) 
På den preoperativa bedömningen noterades ingen påverkan på tal- och språk. 
Postoperativt hade patienten ett lågt resultat på verbalt ordflöde (Djur: 13). 
 
Patient 12 (Man, 20-29 år, Grupp A) 
Preoperativt hade patienten svårigheter med benämning (BNT: 40/60) och verbalt 
ordflöde (Djur: 12 & Verb: 10). Patienten upplevde själv ingen påverkan eller 
förändring på tal och språk. Postoperativt hade patienten större svårigheter med 
benämning BNT (-5) men vissa förbättringar gällande verbalt ordflöde (FAS: +11, Djur: 
+3 & Verb:+5). Under samtal noterades inga svårigheter med benämning av logopeden 
men patienten själv upplevde vissa svårigheter med detta när han var trött. 
 
Patient 13 (Man, 30-39 år, Grupp B) 
Preoperativt fick patienten ett resultat under maxpoäng på läsförståelse (långa meningar: 
4/5) i A-ning och kunde på läsförståelse av sammanhängande text endast återberätta 
början av texten. Svårigheter sågs med verbalt ordflöde (FAS: 25, Djur: 12 & Verb: 10) 
och arbetsminne (repetition av långa meningar: 11/30) i BeSS. Postoperativt 
återberättade patienten mer på läsförståelse av sammanhängande text men lade till 
detaljer som inte stod med och på läsförståelse av långa meningar fick patienten även 
postoperativt 4/5 poäng. Patienten hade större svårigheter med verbalt ordflöde (FAS: -9 
& Verb: -3) och visade även svårigheter med benämning (BNT: 45/60). En tydlig 
försämring fanns postoperativt på språkförståelse (förståelse av logikogrammatiska 
meningar: -12) och arbetsminne (repetition av långa meningar: -5).     
 
Patient 14 (Man, 20-29år, Grupp A) 
Preoperativt hade patienten svårigheter med benämning (BNT: 47/60) och verbalt 
ordflöde (Djur: 14 & Verb: 10). Postoperativt sågs en försämring av benämning (BNT: -
5), verbalt ordflöde för FAS (-10) & Verb (-2) men en förbättring på Djur (+4). Enligt 
logopeden noterades inga svårigheter med benämning i spontantalet. 
 
Patient 15 (Kvinna, 40-49 år, Grupp B) 
Patienten har opererats två gånger med vakenkirurgi. Hon har tidigare haft läs- och  
skrivsvårigheter. På den första preoperativa bedömningen hade patienten svårigheter 
med läsförståelse (sammanhängande text: 3/5) i A- ning, benämning (BNT: 45/60), 
verbalt ordflöde (FAS: 21, Djur: 13 & Verb: 11), arbetsminne (repetition av långa 
meningar: 18/30) i BeSS och med stavelserepetition i Dysartritestet. Den första 
postoperativa bedömningen visade en förbättring på läsförståelse (läsförståelse av 
sammanhängande text: +1) och verbalt ordflöde (FAS: +7 & Verb: +3). Försämringar 
sågs för arbetsminne (repetition av långa meningar: -5) och nedsättning sågs för 
språkförståelse (förståelse av logikogrammatiska meningar: 19/30) i BeSS.  
 
Den andra preoperativa bedömningen visade varken förbättring eller försämring från 
första operationens postoperativa bedömning gällande benämning på BNT. Från den 
första postoperativa bedömningen kunde en förbättring ses för språkförståelse 
(förståelse av logikogrammatiska meningar: +3) i BeSS men det var en fortsatt 
nedsättning. Den andra postoperativa bedömningen visade en försämring på 
läsförståelse vid jämförelse av resultatet på den första postoperativa bedömningen 
(läsförståelse av sammanhängande text: -1). Svårigheterna med benämning på BNT 
kvarstod sedan den preoperativa bedömningen. En förbättring kunde ses för 
språkförståelse (förståelse av logikogrammatiska meningar: +2) i BeSS.  
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Patient 16 (Man, 30-39, Grupp B) 
Patienten hade preoperativt under maxpoäng på läsförståelse (sammanhängande text: 
4/5) i A-ning och han hade lättare språkförståelsesvårigheter (förståelse av 
logikogrammatiska meningar: 24/30) i BeSS. Postoperativt sågs en förbättring på 
läsförståelse (sammanhängande text: +1) och på språkförståelse (förståelse av 
logikogrammatiska meningar: +6). Patienten hade ett försämrat resultat på 
ordflödestestet Djur (-4) men ett bättre resultat på Verb (+3). Alla resultat var inom 
normalvariationen förutom på Dysartritestet då patienten hade något odistinkta 
konsonanter och vissa svårigheter med växling av artikulationsställen.  
 
Patient 17 (Kvinna, 60-69 år, Grupp A)  
Preoperativt hade patienten svårigheter med benämning (BNT: 40/60) och verbalt 
ordflöde (FAS: 15, Djur: 12 & Verb: 12). Postoperativt avbröts testningen av BNT då 
det var mycket ansträngande för patienten. Patienten hade ett försämrat resultat på 
läsförståelse (långa meningar: 0/5 & komplexa meningar: 3/5) i A-ning. Enligt 
logopeden förekom frekventa perseverationer av ord och ljud och ibland var det svårt att 
hitta ord i spontantal, patienten kan då beskriva runt ordet. 
 
Patient 18 (Man, 30-39 år, grupp B) 
På den preoperativa bedömningen sågs inga tal- eller språknedsättningar. Postoperativt 
sågs en försämring på verbalt flöde (FAS: -22) och patienten hade även svårigheter med 
växling av artikulationsställe i Dysartritestet. Logopeden noterade även enstaka 
fonologiska parafasier.  
 
Patient 19 (Man, 40-49 år, Grupp A) 
På den preoperativa bedömningen sågs lätt nedsatt språkförståelse (förståelse av 
logikogrammatiska meningar) i BeSS och något svårt med växling av artikulationsställe 
i Dysartritestet. Logopeden noterade att vissa fonologiska parafasier alternativt 
apraktiska symptom i form av utbyten förekom. Postoperativt hade patienten fått 
epileptiska anfall som, enligt patienten själv, varje gång försämrat talet. Patienten 
uppvisade fortsatta svårigheter med växling av artikulationsställe och han hade större 
svårigheter med verbalt ordflöde (FAS: -19, Djur: -5 & Verb: -8). BNT avbröts då det 
var mycket ansträngande för patienten (24/34). Patienten hjälptes av fonologisk 
prompting. Logopeden bedömde att patienten hade anomi, ordmobiliseringssvårigheter 
och nedsatt verbalt ordflöde. Utöver detta bedömdes patienten vara mycket uttröttbar 
och ha svårt med koncentration och arbetsminne. Felsägningar förekom som logopeden 
bedömde var av apraktisk art. 
 
Patient 20 (Kvinna 50-59 år, Grupp är okänd då ingen information i journal fanns) 
Den preoperativa bedömning gjordes nästan två månader preoperativt då en bedömning 
av språket och talet var nödvändig för att ta ställningstagande till om vakenkirurgi var 
aktuellt eller ej. Preoperativt hade patienten svårigheter med benämning (BNT: 27), 
språkförståelse (förståelse av logikogrammatiska meningar: 18/30), arbetsminne 
(repetition av långa meningar: 3/30) i BeSS och läsförståelse (sammanhängande text: 
1/5) i A-ning. Logopeden noterade även att patienten utelämnade ändelser vid 
högläsning och i spontantalet hade hon svårt att hålla tråden och det förekom 
semantiska- och fonologiska parafasier. Postoperativ bedömning ej gjord. 


