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Sammanfattning 

Inom neurokirurgin avser uttrycket vakenkirurgi oftast tumörkirurgi i hjärnan samtidigt 
som patienten är vid fullt medvetande under ingreppet. Vid Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala är det standard att operera tumörer belägna i den språkligt dominanta vänstra 
hemisfären i vaket tillstånd medan man vid en del andra centra även förespråkar 
vakenkirurgi i den icke-språkligt dominanta högra hemisfären. Det är emellertid inte 
klarlagt vilka funktioner som i så fall bör testas och hur detta ska gå till. Ett testbatteri 
vid vakenkirurgi i höger hemisfär skulle behöva utvecklas likt det test som används vid 
tumörer i vänster hemisfär. Vakenkirurgi i höger hemisfär genomförs i dag på enstaka 
center i Europa. Då patienter med hjärntumörer kan ha en god prognos postoperativt är 
det angeläget att behålla, eller förbättra, deras livskvalitet. Denna litteraturstudies 
huvudsakliga syfte är att presentera vilka funktioner, viktiga för språk och 
kommunikation, som är lokaliserade i höger hemisfär. Studien redogör också för 
testning av dessa funktioner intraoperativt, efter högersidig stroke och på personer med 
högerhemisfäriska skador. Funktionerna är många till antalet, viktiga för att bibehålla 
livskvaliteten men en del även svårtestade. Enligt vår litteraturgenomgång är de 
funktioner som framstått som mest betydelsefulla neglekt och pragmatik med dess 
funktionella, sociala och kommuniktiva påverkan. Mer forskning om höger hemisfärs 
funktioner och hur dessa är organiserade behövs. Arbetet ämnar ligga till grund för 
fortsatt utveckling av vakenkirurgitest i höger hemisfär på Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala. 

Nyckelord: vakenkirurgi, höger hemisfär, lateralisering, intraoperativ språktestning, 
språkliga och kommunikativa funktioner, logoped 
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Abstract 

In neuro surgery, the expression awake surgery generally refers to tumour surgery in the 
brain while the patient is concious. At Akademiska Sjukhuset, Uppsala, it is today 
standard to perform awake surgery on tumours located in the dominant left hemisphere 
while awake. However, regarding awake surgery in the non-dominant right hemisphere 
it is not clear what functions should be tested and how this should be done. A test 
battery for awake surgery in the right hemisphere should be developed like the test that 
are used in awake surgery in the left hemisphere. Science recommends awake surgery in 
the right hemisphere which already being done around Europe. As patients with brain 
tumours have a good prognosis post operative it is important to retain, or ameliorate, 
their quality of life. This literature study’s main purpose is to present which functions, 
important for language and communication, are located in the right hemisphere. The 
study also intends to account for testing of these functions intraoperatively, after right-
sided stroke and on persons with right hemisphere lesions. The functions are many in 
number, essential for maintaining the quality of life but some are difficult to test. 
According to the literature study, the functions that appeared most significant are 
neglect and pragmatic with its functional, social and communicative effects. More 
research on the right hemispherical functions and how they are organized is necessary. 
The work intends to be the basis for continued development of awake surgery tests in 
the right hemisphere in Akademiska Sjukhuset, Uppsala.  

 

Keywords: awake surgery, right hemisphere, lateralization, intraoperative language 
testing, linguistic and communicative functions, speech and language pathologist 
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ORDBOK OCH FÖRKORTNINGAR 

Agrafi: förlorad eller störd förmåga att 
skriva 

Anomi: svårighet att komma på det ord 
man vill säga 

Agnosi: förlust av allmänna kunskaper 
eller av kunskaper inom någon speciell 
psykologisk domän: oförmåga att känna 
igen, identifiera och förstå 

Anosognosi: avsaknad av 
sjukdomskänsla/-insikt 

Apraxi: oförmåga att utföra 
viljemässiga eller kommenderade 
handlingar trots att rörligheten och 
känseln finns kvar 

Bark eller kortex kallas storhjärnans 
yttre skikt (kortex cerebri, adjektiv 
kortikal). Den består av grå substans 
som är 2-5 mm tjock. Barken täcker 
hemisfärerna likt en mantel och följer 
de djupa fårorna där den når långt in 
under hemisfärens yttre delar 

Cerebral: har med storhjärnan att göra 

Corpus callosum: Hjärnbalken är ett 
band av nervfibrer som utgör länken 
mellan de två stora hemisfärerna. 

Elokventa: områden som man aldrig 
kan återfå om de påverkas och/eller 
försvinner 

Fokal: anatomiskt avgränsad 
vävnadsskada 

Fonem: talat språks minsta 
betydelseskiljande enhet, språkljud  

Fonologi: läran om språkets ljudsystem 

Grafem: skriftspråket minsta enhet, 
bokstäver eller siffror 

IFOF: Inferior frontooccipital fascikel 

ILF: Inferior longitudinal fascikel 

Neurolingvistik: läran om språkets 
neurala förankring 

Kognition: Psykologisk term för 
mentala processer om kunskap, 
tänkande och information. Ta emot, 
förmedla och bearbeta information. 

Kommissurer kallas de nervfiberstråk 
som binder samman hemisfärerna, 
exempelvis är corpus callosum den 
största helt dominerande kommissuren 
som innehåller flera hundra miljoner 
nervfibrer 

Lateralisering: vissa komplexa 
psykologiska förmågor lokaliserade till 
den ena av hjärnhalvorna 

Recidiv: innebär återfall i symptom 

SLF: Superior longitudinal fascikel 

Storhjärnan är uppdelad i två 
hemisfärer, två halvor som nästan är 
likadant uppbyggda men skiljer sig åt 
något anatomiskt. Hemisfären är 
indelad i 4 lober: frontalloben 
(pannloben), paritalloben (hjässloben), 
temporalloben (tinningloben) & 
occipitalloben (nackloben). Det är svårt 
att definiera lobgränserna och därför 
dras dessa något godtyckligt när det 
gäller de tre bakre loberna 

Subkortikala strukturer är storhjärnans 
anatomiska strukturer som inte hör 
barken till. Till dessa hör bland annat 
hippocampus och amygdala, de basala 
ganglierna, thalamus, retikulära 
aktiveringssystemet och den vita 
substansen 

Språkstörning: Språkstörning är 
benämningen för den nedsättning man 
får när en domän inom språket inte 
längre fungerar som det ska 

Theory of mind, ToM: förmågan att 
förstå hur samtalspartnern känner, vad 
hen vill uttrycka och sätta sig in i hur 
personen kommer att reagera på det du 
själv uttrycke
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1. Bakgrund 

1.1. Arbetets disposition 

• Arbetets första del ämnar att beskriva bakgrunden och motivet till litteraturstudien. 
Därefter beskrivs sidodominans av olika hjärnfunktioner (LATERALISERING s. 
6). Detta är grunden till den symptombild som uppstår vid lateraliserade skador i 
hjärnan och som även ger vägledning till vilka funktioner som kan vara aktuella att 
testa hos patienter under vakenkirurgi. Därefter beskrivs språkliga funktioner i 
allmänhet och viktiga begrepp relaterat till störning i språk och kommunikation 
(SPRÅKLIGA FUNKTIONER s. 7) som ligger till grund för logopedens 
bedömning.  

• Litteraturstudiens tillvägagångssätt redogörs för i metoddelen (METOD s. 13). 

• I resultatdelen (RESULTAT s. 16) besvaras de för litteraturstudien centrala 
frågeställningarna (enligt SYFTE s. 12).  

• Den avslutande delen (DISKUSSION s. 38) diskuterar motivering av vakenkirurgi i 
höger hemisfär, svårigheter med bedömning av höger hemisfärs språkliga och 
kommunikativa funktioner samt testutveckling och vidare forskning. 
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1.2. Vakenkirurgi 

Inom neurokirurgin avser uttrycket vakenkirurgi oftast tumörkirurgi i hjärnan samtidigt 
som patienten är vid fullt medvetande under ingreppet. Syftet med det vakenkirurgiska 
förfarandet är att man kan kartlägga och övervaka olika högre hjärnfunktioner som 
exempelvis språk, vilket inte hade varit möjligt om patienten varit sövd. Metoden är 
numera standard inom svensk neurokirurgi när man opererar i närheten av de klassiska 
språkområdena som finns belägna i vänster hjärnhalva hos de flesta individer. Målet 
med kirurgin är att avlägsna så stor del av tumören som möjligt för att undvika att 
kvarvarande tumörvävnad malignifieras samt att undvika recidiv och ytterligare 
operation. Samtidigt måste postoperativa funktionsnedsättningar undvikas i största 
möjliga mån. En studie av De Benedicts et al. (2010) visar att större mängd 
tumörvävnad tagits bort vid vakenkirurgi än då patienterna varit nedsövda under 
tumörresektionen. Detta då kirurgen vid vakenkirurgi, genom kartläggning under 
operationen, vågade avlägsna delar närmare kritiska områden. Det är alltså av stor vikt 
att kartlägga var så kallade elokventa regioner finns, inte minst då hjärnans plasticitet 
kan göra att områden som inte vanligtvis brukar vara de mest kritiska för språk kan vara 
involverade i språk och kommunikation om hjärnans strukturer omformats på grund av 
tumören. Man kan således inte anta sig veta var funktioner i hjärnan sitter utan att 
genomföra kirurgin vaken och med intraoperativ testning utförd av logoped eller annan 
testledare (Duffau et al., 2003). Omfattningen av resektionen måste dock vägas mot 
påverkan på de funktioner som är väsentliga för patientens fortsatta livskvalitet (De 
Witte et al., 2015). 

Vakenkirurgi påbörjas med att patienten sövs ner i liggande ställning och skalpen 
infiltreras med lokalbedövning. Skallen öppnas i nedsövt tillstånd och därefter väcks 
patienten. Duran öppnas ibland i sövt tillstånd men oftast inte. Under stimulering av 
hjärnytan då elokventa områden lokaliseras och under tumörresektionen ges lugnande 
medel i minsta möjliga dos, och helst in alls, för att patienten ska vara så alert som 
möjligt (Maria Zetterling, neurokirurg, personlig kommunikation, 2015-12-22). 
Inledningsvis kartläggs elokventa kortikala områden för exempelvis motorik, språk och, 
vid enstaka tillfällen, sensorik. Patienten utför diverse uppgifter samtidigt som man 
använder elektrisk stimulering. På den exponerade hjärnbarken stimuleras varje 
kvadratcentimeter (Andersson & Sandström, 2014). Den normala nervaktiviteten under 
elektroden slås ut och skapar en tillfällig, funktionell störning (Ahlsén, 2008). De 
områden som ger utslag i testningen bedöms vara kritiska för en viss funktion. Vid 
resektion av tumören undviker man dessa områden samt fortsätter använda 
informationen man får genom att stimulera områden som är önskvärda att resecera för 
att kunna ta bort så mycket som möjligt av tumören. Den elektriska stimuleringen görs 
med en bipolär elektrod och ingreppet kallas DES, direkt elektrisk stimulering 
(Andersson & Sandström, 2014). 



  

 

 3

  
Figur 1. Testledaren står böjd över patienten och 
visar på läsplattan (Maria Zetterling, neurokirurg, 
personlig kommunikation, 2015-12-09).                                 

Figur 2. Patienten ser sin läsplatta medan 
testledaren tittar på en egen skärm (Maria 
Zetterling, neurokirurg, personlig kommunikation, 
2015-12-09).                                 . 

Gällande vakenkirurgi i höger hemisfär är det emellertid inte klarlagt vilka funktioner 
som bör testas och hur detta ska gå till. Det krävs ett välutvecklat, normerat och 
standardiserat lingvistiskt testbatteri som innehåller flera språkliga modaliteter. De 
intraoperativa uppgifterna bör anpassas efter varje patients behov beträffande arbete, 
fritidsaktiviteter och vanor. Det individanpassade testet bör även vara baserat på 
lokalisering av tumör och preoperativa bedömningar. Funktioner som kan vara aktuella 
att testa under operationen inkluderar sensimotoriska, visuella, språkliga, kognitiva samt 
beteende (Duffau, 2005; 2013).  

På Akademiska sjukhuset har man utfört vakenkirurgi sedan 2013 men då främst i 
vänster hemisfär. Nu har man börjat intressera sig för att i större utsträckning erbjuda 
vakenkirurgi även vid högersidiga tumörer. Det krävs mer forskning och kunskap om 
höger hemisfärs olika funktioner och var de är lokaliserade, för att vakenkirurgi i denna 
hemisfär ska anses lika motiverad som det är vid vänstersidiga tumörer. I det här 
sammanhanget är forskning på bland annat Split Brain-patienter av särskilt intresse för 
att kunna förstå hur språkliga och andra högre funktioner skiljer sig mellan de båda 
hemisfärerna. Här stöter man ofta på begreppet lateralisering som beskriver att en viss 
hjärnfunktion inte är jämt fördelad mellan hemisfärerna utan dominerar i endera 
hemisfären. 
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Neurolfysiologen ser på sin högra skärm patientens ansikte, 
kirurgernas vy av den blottade hjärnan samt testen som 
testledare utför. På den vänstra skärmen styr samma person 
direkt elektrisk stimulering, DES (Maria Zetterling, 
neurokirurg, personlig kommunikation, 2015-12-
09).                                 . 

 

1.3. Split Brain 

Var funktioner är lokaliserade i hjärnan har länge varit en stor fråga inom forskningen 
och kunskapen är essentiell inom neurokirurgin. I samband med tumörkirurgi och 
behandling av epilepsi delades förbindelserna mellan hjärnhalvorna via hjärnbalken 
(corpus callossum) på 1950-talet, så kallad Split Brain (Thordstein, 2013; Gazzaniga & 
Reuter-Lorenz, 2010; Fromkin et al., 2007). Kunskaperna man fick fram var viktiga och 
är så än idag;  

1. Separeringen av kommissurerna i framhjärnan skapar två skilda mentala 
system, ett i varje hemisfär. 

2. De två hemisfärerna har olika specialiseringar; den vänstra står för språk och 
logiska funktioner medan den högra står för synperception och spatiala 
förhållanden. 

3. En intakt hjärnbalk är nödvändig för att hemisfärernas separata funktioner ska 
kunna samspela och för att producera en enad medvetenhet (Gazzaniga & 
Reuter-Lorenz, 2010). 

Det vanligaste tillvägagångssättet att testa split-brainpatienter är via den visuella 
domänen. Genom att presentera kortvarig information för det ena visuella fältet 
försäkrar man sig om att det enbart är den kontralaterala hemisfären som mottar 
informationen. Då hjärnbalken är avskuren är hemisfärerna oförmögna att dela 
information sinsemellan. Detta trots att det finns bevis för att information kan överföras 
via subkortikala banor (Gazzaniga & Reuter-Lorenz, 2010).  



  

 

 5

Man har i experiment bett patienten stänga ögonen varpå experimentledaren lagt en 
penna i dennes vänstra hand (höger hemisfär är mottagare). Patienten har kunnat 
använda pennan men ej benämna föremålet, i motsats till om den placerats i höger hand. 
Detta tolkas som bevis på att språket sitter i vänster hemisfär (Fromkin et al., 2007). Vid 
ett liknande experiment fick en person via vänster synfält en bild på en sked presenterad 
för sig och skulle benämna vad det var. Då hen sedan ombads benämna vad hen såg var 
svaret ”inget”. När hen sedan med vänster hand ombads plocka ut objektet bland andra 
valde hen rätt men kunde fortfarande inte benämna vad det var (Carroll, 2008). 
Försökspersoner har i studier inte heller kunnat läsa skrivet material presenterat för 
vänster synfält då många funktioner nödvändiga för läsning är lokaliserade i vänster 
hemisfär (Fromkin et al., 2007). Experiment som dessa visade att icke-verbal 
informationsbearbetning var koncentrerad till höger hemisfär medan den vänstra 
hjärnhalvan var dominant då uppgiften krävde verbal förmåga, det vill säga formulerade 
i ord och meningar (Thordstein, 2013; Fromkin et al., 2007). Liknande studier har visat 
att höger hemisfär presterar bättre gällande exempelvis mönstermatchningsuppgift, 
ansiktsigenkänning och spatial orientering (Gazzaniga & Reuter-Lorenz, 2010). 

Studier som gjorts på Split Brain-patienter har dock fått mycket kritik. Man anser att 
skador som troligen finns på hjärnan efter epileptiska anfall som föregått operationen 
gör det omöjligt att dra några slutsatser om den postoperativa hjärnan. På grund av 
bland annat plasticiteten kan man inte generalisera de fynd man gjort. Personer som 
främst haft epileptiska anfall i vänster hemisfär kommer troligen ha fler språkliga 
funktioner lateraliserat till höger hemisfär än personer som inte har haft anfall (Code, 
1987). Dessa studier har dock gett forskare många ledtrådar gällande hemisfäriska 
skillnader. Beskrivet nedan förklaras lateralisering vidare för förståelse om orsaker till 
skillnaderna hemisfärerna emellan, individuell variation samt språklig dominans i höger 
hemisfär. 

1.4. Lateralisering  

Hjärnskador har genom tiderna lett till nedsättningar som försett forskare med 
ytterligare ledtrådar om vilka hjärnregioner som är nödvändiga för vilka processer och 
visat att hemisfärerna är ansvariga för olika delar av språkbearbetningen (Faust, 2012; 
Damasio, 1992). Broca, 1865, föreslog att språket är lokaliserat i vänster hemisfär, 
Wernicke, 1874, avslöjade språkfunktionerna på ytan i och omkring fissura Sylvi, och 
Dejerine, 1892, associerade skada till vänster hemisfärs gyrus angularis med specifika 
läsningssvårigheter (Faust, 2012). Förutom de två klassiska regionerna, Brocas area och 
Wernickes area, föreslås det att det bilateralt i hjärnan finns två andra stora områden för 
språkanvändning; det dorsala området i frontalloberna och områdena för motoriska och 
somatosensoriska kortex som kontrollerar ansikts- tung- och halsmuskulatur samt 
känsel (Kolb & Whishaw, 2011). Hur mycket av språket som finns i höger hemisfär är 
däremot mindre kartlagt (Fromkin et al., 2007) och det finns även belägg för att språklig 
lateralisering dessutom förändras under människans uppväxt (Lenneberg, 1967; Code, 
1987; Carroll, 2008). 

1.4.1. Lateralisering och plasticitet 

Lenneberg (1967) påstod att det vid födseln inte finns någon skillnad i vilka funktioner 
som är lokaliserade i de olika hemisfärerna. Förseningar eller brister i joller och 
ordinlärning har noterats hos barn med prenatala och perinatala hjärnskador liksom hos 
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barn med hjärnskador i tidig ålder, oavsett i vilken hemisfär skadan varit lokaliserad. 
Detta har tolkats som bevis för att barn i större utsträckning än vuxna använder båda 
hemisfärerna vid språklig bearbetning (Code, 1987). Lenneberg menar att 
lateraliseringen istället sker successivt under uppväxten och är färdigutvecklat under 
puberteten med reservation för att hjärnan utvecklas och förändras under hela vår 
livstid. Endast om en skada uppkommer före puberteten kan höger hemisfär 
kompensera för en skada i vänster hemisfär, enligt Lenneberg. Även Basser (citerad i 
Code, 1987) fann stöd för att hemisfäriska skillnader inte är medfödda men påstod att 
högerhemisfärsskador före två års ålder har lika stor inverkan på språkutvecklingen som 
skador i vänster hemisfär. Detta stöds av forskning som gjorts på personer som 
genomgått hemisfärektomi och som visat att barn mellan 2 och 5 år får språkpåverkan 
och en tid med afasi oberoende av i vilken hemisfär skadan sitter (Code, 1987). 

Vid en hemisfärektomi opereras den ena hemisfären bort eller kopplas ur funktionellt 
genom att vissa förbindelser delas. Den friska hemisfären kompenserar för den skadade 
och genom plasticitet kan den sedan bli språkligt dominant. De allra flesta barn som 
genomgått hemisfärektomi uppnår ett lingvistiskt system i likhet med jämnåriga som 
inte genomgått ingreppet. Det finns också barn som aldrig fullt utvecklar ett språk då de 
genomgått en höger hemisfärektomi vilket tyder på att vänster hemisfär inte uteslutande 
är den språkligt dominanta hemisfären (Code, 1987). Det är dock, trots all forskning, 
kontroversiellt att dra några slutsatser angående språkliga funktioners lokalisering 
utifrån studier av barn då man inte kan veta om barn föds med vänstersidig eller 
bilateral lateralisering. Om de sedan blir högerhänta, vänsterhänta eller ambidextra kan 
också vara en viktig parameter vid lateralisering.  

1.4.2. Lateralisering och hänthet 

Det är idag oklart och omdiskuterat hur stor betydelse hänthet har på språklig 
lateralisering. Cirka 90 % av jordens befolkning är högerhänta vilket beror på en 
vänsterhemisfärisk motorisk dominans hos dessa. Även språket är lateraliserat i vänster 
hemisfär hos den större delen av dessa individer. Av de vänsterhänta har cirka 70 % 
språket lateraliserat i vänster hemisfär, precis som de högerhänta. Resterande 30 % 
uppges antingen ha lateraliserat språk i höger hemisfär eller en bilateral språklig 
representation (Eriksson, 2001). Vad man i litteraturen menar med språk och språkliga 
funktioner redogörs för i nästa stycke. Det är viktig kunskap för att kunna förstå 
hjärnskadors påverkan på språk och kommunikation som ligger till grund för 
logopedens bedömning.  

1.5. Funktioner med betydelse för språk och kommunikation 

Språkliga funktioner innefattar mer än bara det talade språket, det är multimodalt; vi 
lyssnar, talar samt använder gester, miner och kommunikativt relevanta rörelser för att 
uttrycka känslor och attityder kopplat till vad som sägs. Tal med gester används 
exempelvis när vi hänvisar till "där" och ett nickande kan helt ersätta ordet "ja”. Det är 
olika huruvida man delar upp språk och kognition. I den aktuella litteratursstudien 
beskrivs språket vara en del av kognition, som är en psykologisk term för mentala 
processer om kunskap, tänkande och information och hur det tas emot, förmedlas och 
bearbetas (Ahlsén & Nettelbladt, 2008).  
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Språket indelas traditionellt sett i olika domän för att kunna analyseras ur olika 
perspektiv; fonetik och fonologi, grammatik (med morfologi och syntax), semantik och 
lexikon samt pragmatik (se tabell 1). Då det finns individuella skillnader i hur språkliga 
funktioner är lokaliserade i hjärnan och hur stor delaktighet höger hemisfär har vid 
bearbetning av språk kan det vara bra att vara uppmärksam på att det vid skador i höger 
hemisfär möjligen kan förekomma subtila nedsättningar av dessa annars vänstersidiga 
funktioner. Det är dessutom nödvändigt att ha kännedom om dessa språkliga funktioner 
vid diagnosticering av språkstörning. 

1.5.1. Språkstörning - förvärvade hos vuxna 

Språkstörning beskrivs dels som “störd språklig uttrycksförmåga” dels som “störd 
språkförståelse kombinerat med störd språklig uttrycksförmåga” vilket försvårar social 
kommunikation (beskrivning från diagnosklassifikation som används inom psykiatrin, 
DSM-4). Etiologier till en förvärvad språkstörning är flera, exempelvis lätta traumatiska 
hjärnskador, subkortikala hjärnskador, stroke, neurologiska sjukdomar och kirurgi. 
Diagnosen afasi används övergripande som huvuddiagnos för språkstörning vid 
förvärvad fokal hjärnskada. Vid vakenkirurgi skapas en tillfällig, funktionell hjärnskada 
som kan framkalla afasi då man slår ut den normala nervaktiviteten under elektroden 
vid DES (Ahlsén, 2008). 

I samband med högerhemisfärsskador, subkortikala skador och progredierande 
neurologiska sjukdomar kan man använda språkstörning som diagnos (se tabell 1 och 
2). Dock finns det i den svenska versionen av ICD-10 (“Klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 2003” översatt från “International 
Classification of Diseases”) en fördjupningsdiagnos till afasi kallad pragmatisk afasi 
som föreslagits vid språkliga svårigheter orsakat av högerhemisfäriska skador. Trots 
detta undersöker inte de vanligaste afasitesterna pragmatisk förmåga som är 
svårnormerad vilket ställer till problem vid diagnosticering (Ahlsén & Saldert, 2008).  
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1.5.1.1 Tabell 1: Tabell över språkets domäner och förvärvade språkstörningar 

Fonetik 
 
 
 
Fonologisk 
språkstörning 

Fonetik fokuserar på språkljudets uppkomst, överföring och mottagning. 
Fonologin beskriver system för språkljuds organisation och grundregler för hur de 
kan kombineras till större enheter (stavelser, ord, fraser). Hit räknas även prosodin 
(s. 22). 
Fonologisk grundstörning innebär att auditiv analys av ord och ordföljder är 
nedsatt vilket medför att språkförståelsen är drabbas. Språkljud kan kastas om, 
utelämnas, utbytas eller tilläggas.  

Grammatik delas in 
i morfologi och 
syntax 
 
 
Grammatisk 
språkstörning 

Morfologi innefattar böjningsformer. Hit räknas även böjning av fraser (det lilla 
huset - alla ord är böjda i bestämd form singularis neutrum). 
Syntax eller satslära, redogör för reglerna hur man sätter samman ord till mer 
komplexa strukturer, satser och meningar.  
 
Grammatisk språkstörning ger problem med morfologi och syntax samt 
förståelsen av längre yttranden, skrivna meningar och texter.  

Semantik 
 
 
 
Semantisk 
språkstörning 

Semantik behandlar betydelsen för morfem, ord, fraser och satser. 
Lexikon inbegriper ordförrådet samt regler för hur ord kan kombineras. 
 
Lexikal och semantisk påverkan leder till att den drabbade får svårt att kombinera 
ord med betydelse, så kallad anomi. Det blir även svårt att känna igen och förstå 
ord samt hitta rätt ord man söker, det så kallade målordet.  

Pragmatik 
 
 
Pragmatisk 
språkstörning 

Pragmatik har utöver redan nämnda domäner fokus på den som använder språket 
och situationen där språket används.  
 
Pragmatiska störningar påverkar språkanvändning vilket exempelvis kan göra det 
svårt att förstå vad som egentligen menas med ett visst yttrande i en viss situation, 
trots att förståelsen av ord och grammatik är intakt.  

(Ahlsén, 2008) 

Det har framkommit vid preoperativa tester på personer med högersidiga tumörer, att 
även högerhänta (vänsterhemisfärisk dominans) personer uppvisar symptom i form av 
språkliga bortfall. I en studie utförd av Hulou et al. (2015) presenterades att patienter 
som uppvisat språkliga svårigheter före tumörresektionen uppvisade en förbättring 
postoperativt. Hulou et al. rekommenderar därmed vakenkirurgi även i höger hemisfär 
särskilt om skadorna sitter nära elokventa regioner.  

Nedan följer relaterade störningar som kan uppkomma vid förvärvade fokala 
hjärnskador. Dessa kan påverka sinnesintrycken och förvränga verklighetsbilden så 
denna inte blir koherent, vilket i sin tur också kan leda till nedsatt kommunikation.  

1.5.1.2 Störningar relaterade till förvärvade fokala hjärnskador med betydelse för 

språk och kommunikation 

• Agnosi: En person med denna typ av störning kan inte identifiera 
sinnesförnimmelser. 

Visuell agnosi innebär svårigheter att identifiera vad man ser. 

Auditiv agnosi innebär svårigheter att identifiera vad man hör.  
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Språkfunktionen är inte isolerat påverkad av agnosi utan kan ha stor inverkan på hur tal 
och skrift uppfattas. 

• Hemianopsi innebär bortfall av halva synfältet för båda ögonen. Vid skada i höger 
hemisfär faller den vänstra sidan bort och påverkar personens förmåga att kunna se 
en hel bild samt att läsa hela ord och meningar. 

• Hemiplegi är termen för halvsidig förlamning och drabbar alltid motsatt sida i 
relation till hjärnskadan om denna är lokaliserad i storhjärnan. 

(Ahlsén, 2008) 

1.5.1.3 Störning i minne 

För språklig analys, förståelse, planering och produktion är minnesförmågan avgörande. 
För detta behövs förmåga att hålla kvar information i korttidsminnet, samt ett 
välfungerande långtidsminne, där vi har ord och dess betydelser lagrade. Funktioner för 
minne och språk är många gånger tätt förenade och då minnesstörning är det primära 
problemet påverkar det i hög grad de språkliga funktionerna vars symptom kan tyda på 
en minnesstörning (Ahlsén, 2008) (se tabell 2). 

1.5.1.4 Tabell 2: Översikt över hemisfäriska skillnader vid skador 

Skador i de två hemisfärerna leder till olika påverkan på funktioner och 
funktionsnedsättningar. För att tydliggöra vilka språkliga och kommunikativa 
funktioner som kommer att behandlas i arbetet gällande högerhemisfäriska funktioner, 
se tabell nedan. 

Tabell 2. Översikt gjord av ASHA (Americans speech-language-hearing association) över de 
hemisfäriska skillnaderna vid skador i funktionerna kognition, språk och minne. 

Funktion Högerhemisfäriska skador Vänsterhemisfäriska skador 

Kognition Exekutiva funktioner 
Uppmärksamhet 
Neglekt 
Slutledningsförmåga 
Problemlösande 
Orientering 
Sociala förmågor 
Pragmatik 

Verbala förmågor 

Språk Prosodi 
Pragmatik 

Expressiv förmåga 
Förståelse 
Ordmobilisering 

Minne Minne Arbetsminne 
Minnesspann 

(Hämtad 15:e september 2015 från http://www.asha.org/public/speech/disorders/RightBrainDamage) 
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1.6. Motiv till arbetet  

Utifrån beskrivningen av lateralisering av funktioner  finns det goda skäl att överväga 
vakenkirurgi som standardmetod även i de fall där tumören är belägen i höger hemisfär. 
Detta är redan fallet i ett av världens mest välrenommerade neurokirurgiska centrum i 
franska Montpellier vid Gui de Chauliac hospital. Författarna till förevarande studie har 
låtit sig inspireras av den metodik som används vid högersidig tumörresektion under 
ledning av neurokirurg Hugues Duffau vars metoder utförligt beskrivits i mängder av 
vetenskapliga arbeten. Någon liknande information finns inte tillgänglig utifrån svenska 
erfarenheter. Det skall samtidigt påpekas att nyttan av vakenkirurgi i höger hemisfär 
inte är tillräckligt vetenskapligt dokumenterad. Om den neurokirurgiska verksamheten 
vid Akademiska sjukhuset avser att i större skala inkludera patienter med tumörer i 
höger hemisfär måste motivet vara välgenomtänkt och i högsta möjliga mån 
vetenskapligt grundat.  
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2. Syfte 
Den aktuella litteraturstudiens främsta syfte är att bidra till en ökad kunskapsnivå 
gällande högerhemisfäriska funktioner genom att presentera vilka språkliga och 
kommunikativa funktioner som finns i höger hemisfär, hur de testas idag vid 
vakenkirurgi och efter högersidig stroke. Detta arbete ämnar ligga till grund för fortsatt 
utveckling av vakenkirurgitest i höger hemisfär på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Studien har utgått ifrån frågeställingarna: 

2.1. Frågeställningar 

1. Vilka funktioner med betydelse för språk och kommunikation finns i höger hemisfär? 

2. Hur kan dessa funktioner testas? 

3. Vad kan motivera vakenkirurgi i höger hemisfär? 

 



  

 

 12

3. Metod 
Författarna har i förevarande litteraturstudie utgått från vetenskapliga artiklar samt 
tryckt facklitteratur inom medicin, logopedi och psykologi. Den strukturerade metoden 
beslutades vara den föredragna metoden för studien. Databas- och manuell sökning har 
skett kontinuerligt varefter litteraturen granskats kritiskt och sammanställts. Författarna 
har gjort ett urval där de inkluderar relevanta artiklar med fokus på aktuell forskning 
och utesluter studier och artiklar som faller utanför arbetets syfte. Mängd inkluderade 
studier avgjordes löpande under arbetets gång beroende på kvalitet och relevans. 
Sammanställning av analysen till frågeställningarna skedde simultant med insamling av 
data. För att få ökad förståelse för hur denna kirurgiska behandling på Akademiska 
sjukhuset ser ut idag har författarna närvarat vid två kirurgiska ingrepp i vaket tillstånd, 
en gång vid högersidig och en vid vänstersidig tumör. Författarna har också tagit del av 
testmaterial som används efter högersidig stroke av logopeder på Akademiska 
Sjukhuset. Detta för inspiration till testutveckling för högersidiga språkliga och 
kommunikativa funktioner ur en logopedisk vinkel. Diskussion kring arbetet på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala samt för kompletterande information, har skett 
regelbundet under arbetets gång med våra handledare Maria Zetterling, Hans Axelson, 
Per Alm samt Eva Sonered, legitimerad logoped samt Staffan Stenson, neuropsykolog.  

Författarnas kunskaper är begränsat till det logopediska området och har utökats inom 
neurologi, neurokirurgi och neurolingvistik. 

Sökord: högerhemisfäriska skador, vakenkirurgi, språkliga funktioner, språklig 
lateralisering, hemisfäriska skillnader, pragmatik, höger hemisfär, dyslexi, neglekt, 
anosognosi, split-brain, språk och hjärna.  

3.1. Procedur 

3.1.1. Sökstrategi 

1. Författarna identifierade intresseområdet för studien och definierade sökord: 
högerhemisfäriska skador, vakenkirurgi, språkliga funktioner, språklig 
lateralisering. Dessa utökades för att litteraturstudien skulle kunna uppnå sitt syfte: 
hemisfäriska skillnader, pragmatik, höger hemisfär, dyslexi, neglekt, anosognosi, 
split-brain, språk och hjärna.  

2. Inklusionskriterier bestämdes: Innehåll av ett eller fler av sökorden, relevans för 
studiens syfte och att materialet är publicerat. Val av kvalitativa studier motiverades 
utifrån likheter i ämnesområde, datainsamlingsmiljö och analysmetod.  

3. Sökning gjordes i lämpliga databaser; PubMed och Science Direct. Tryckt 
litteratur har funnits via Uppsala Universitetsbibliotekets sökfunktion där böcker 
lånats via ProQuest ebrary, Biomedicinska biblioteket, Medicinska biblioteket.  

4. Artiklar och sammanfattningar (abstracts) som uppfyllde kriterierna valdes ut. 
Urvalet av litteratur har skett systematiskt. 

5. Artiklar och litteratur som lästes kvalitetsvärderades av författarna.  
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6. Artiklar och litteratur som inte uppfyllde kvalitetsvärderingen eller som inte 
rymdes inom studiens omfattning sorterades bort.   

3.1.2. Litteratursökning 

Uppsatsens författare påbörjade litteratursökningen mars 2015 och denna har skett 
kontinuerligt under arbetets gång fram till december 2015. Först valdes sökord 
(högerhemisfäriska skador, vakenkirurgi, språkliga funktioner, språklig lateralisering, 
hemisfäriska skillnader, pragmatik, höger hemisfär, dyslexi, neglekt, anosognosi, split-
brain, språk och hjärna) för att finna lämpliga artiklar och detta resulterade i sin tur i att 
författarna refererades till liknande artiklar. Kurslitteratur för logopedi och psykologi 
har använts samt artiklar funna i böckernas referenslistor.  

3.2. Databearbetning och analys 

3.2.1. Innehållsanalys 

Författarna till uppsatsen har analyserat innehållet i de artiklar och tryckt litteratur för 
att sedan välja ut det material som funnits lämpligt och som bäst uppfyller studiens syfte 
och besvarar frågeställningarna.  

Eftersom mycket av informationen inom området kommer från relativt små studier och 
fallrapporter valde vi att inte utesluta sådan material. Nackdelen med en sådan metod är 
att informationen som presenteras kan bli osäkrare. Fördelen med metoden är att 
författarna minskra risken att missa relevant information.  

3.2.2. Forskningsetiska överväganden 

Det publicerade materialet om vakenkirurgi som uppsatsförfattarna har funnit vid 
litteratursökningen domineras av artiklar som har en positiv inställning till vakenkirurgi 
som behandlingsmetod. Det är mycket sparsamt med artiklar som berör negativa 
aspekter eller argumenterar mot vakenkirurgi och det finns en risk att negativa effekter 
inte har publicerats i samma utsträckning som positiva resultat. Ett större underlag 
behövs för att på ett mer fullständigt sätt kunna besvara frågan om vakenkirurgi i höger 
hemisfär kan motiveras.  

3.3. Avgränsningar 

Gällande hur vakenkirurgitestning genomförs idag har författarna endast tagit del av 
testförfarandet från ett fåtal neurologiska institutioner de kommit i kontakt med under 
litteratursökningen. Arbetet tar ej hänsyn till aspekter rörande samhällsekonomiska för- 
och nackdelar med vakenkirurgi, risker under operation eller statistik kring prevalens 
för längre överlevnad vid vakenkirurgi.  
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4. Resultat 

Resultat för språkliga och kommunikativa funktioner funna i höger hemisfär och hur de 
kan testas sammanställs i en tabell sist i resultatdelen. För en mer detaljerad vy över 
regioner i hjärnan, subbkortikala banor, funktioner man tror finns i dessa och tester för 
funktionerna, se bilaga 1. Samma bilaga är tillägnad Institutionen för neurovetenskap, 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

4.1. Språkliga och kommunikativa funktioner och nedsättningar i höger hemisfär 

Den högra hemisfären saknar inte lingvistiska förmågor utan är tvärtom nödvändig för 
att tolka och förstå yttranden och sätta in det i en kontext. Även om språksvårigheter till 
följd av högerhemisfäriska skador är mer diskreta påverkar de språk, kommunikation 
och i och med detta dagliga funktioner, sociala interaktioner och livskvalitet (Faust & 
Chiarello, 2006). Flertalet studier (Bihrle et al., 1986; Coulson, 2000; Ribeiro et al., 
2014; Champagne-Lavau & Joanette, 2007; Passeri et al., 2015; Weed. et al., 2010) har 
gjorts för att visa hur skador i höger hemisfär påverkar normal bearbetning av språk på 
olika lingvistiska nivåer; fonologisk, lexikalt-semantisk, pragmatisk, prosodisk och 
diskurspåverkan. Dessa problem kan visa sig vid bearbetning och tolkning av ironi, 
idiom, metaforer, humor och känslor men även i form av opassande socialt beteende 
(Ribeiro et al., 2014; Brownell, 1988). I allmänhet har personer med skada i höger 
hemisfär inte problem med fonologi (Ahlsén, 2008).  

4.1.1. Syntax 

Flera tester som gjorts visar att både vänster och höger hemisfär är av betydelse för att 
tolka meningar. Chiarello (1991) menar att vänster hemisfär gör en snabbare tolkning av 
meningen och väljer hur den ska tolkas medan meningarna lagras under en längre tid i 
höger hemisfär. I de två olika hemisfärerna finns då enligt Chiarello två olika 
semantiska system som på så vis kompletterar varandra. Detta kan ske vid uppgifter 
som handlar om att tolka tvetydiga ord och vid “garden path sentences” (Jung-Beeman, 
2005; Patson et al., 2009). Det senare begreppet innebär meningar som innehåller en 
grammatisk flertydighet där en person oftast väljer fel grammatisk analys vilket gör 
meningen svårbegriplig till en början. Exempel på detta är “ordföranden för Kommunal 
bakom ljuset” och “After the student moved the chair broke” (Uppsala Universitet, 
u.å.). Man tror då att höger hemisfär lättare har tillgång till alternativa svar och svarar 
korrekt (Beeman & Chiarello, 1998; Jung-Beeman, 2005; Patson et al., 2009). Bevis 
från neurologiska kartläggningsmetoder har visat att höger hemisfär bland annat har ett 
lexikon och är kapabel att göra semantiska bedömningar av ord men är sämre 
beträffande syntaktiska förmågor (Gazzaniga & Reuter-Lorenz, 2010). 

Språkbearbetning är beroende av båda hjärnhalvornas gemensamma funktion att tolka 
meningar. Chiarello (1991) drar slutsatsen att ‘‘a consideration of the available 
neuropsychological data leads one to the view that processes sub-served by each of the 
two cerebral hemispheres are necessary for the proper interpretation of words in 
context. One is not enough’’. 
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4.1.2. Pragmatik 

Pragmatiska svårigheter, som är vanligt vid högerhemisfärsskada, innebär begränsad 
förmåga att tolka och se helheten i ett större perspektiv. Detta kan ta sig uttryck både i 
förståelse och produktion av språk och kommunikation (Ahlsén, 2008). De 
kommunikativa svårigheter man får beror på i vilken del av hemisfären skadan kan 
lokaliseras. De sociala och emotionella aspekterna av språket förefaller finnas i de 
främre delarna och en skada här påverkar dessa funktioner (Blom Johansson, 2014). 
Tänkbara orsaker till de pragmatiska svårigheter som uppstår vid en 
högerhemisfärsskada är nedsatt funktion i uppmärksamhet och arbetsminne, bristande 
sjukdomsinsikt (anosognosi) samt vänstersidig neglekt. Ett engelskt uttryck för att 
beskriva de här svårigheterna är Cognitive Communication Disorder (kognitivt-
kommunikativt syndrom) men detta förefaller inte användas i svensk litteratur där 
istället termen pragmatisk afasi påträffats. 

Det finns inte någon tillförlitlig data över hur många personer som lider av 
pragmatiska svårigheter. Framförallt tycks detta bero på den stora variationen i hur 
människor beter sig. Varför personer med högerhemisfärsskador får pragmatiska 
svårigheter finns det inte heller något enhetligt eller tydligt svar på och en mängd olika 
teorier har presenterats. Finns det brister i de exekutiva funktionerna får personen svårt 
att kontrollera kognition som exempelvis planering, uppmärksamhet och arbetsminne. 
En annan tanke är att det är brister i att tolka de emotioner som innefattar både verbal 
och icke-verbal kommunikation som gör det svårt för personen att tolka information och 
i sin tur agera adekvat i en viss situation. Semantisk kategorisering är ytterligare en del 
av språket som enligt studier blir påverkade av pragmatiska svårigheter. Detta innebär 
svårigheter att göra en tolkning av gemensamma drag i olika begrepp samt associera 
orden till varandra. Pragmatisk nedsättning kan även innebära ögonkontakt som 
avviker, turtagning som brister (personen väntar inte på sin tur, avbryter, pratar "för 
länge" och så vidare) och vid inledning och avslutning av samtal kan personen brista i 
konventionella samtalsmönster.  Områden som även kan drabbas är exempelvis Theory 
of Mind (ToM), inferens, humor och diskurs (Ahlsén, 2008). 

4.1.2.1 Theory of Mind 

ToM har identifierats som en kritisk kognitiv komponent i normal kommunikation och 
social interaktion (Weed et al., 2010). Det är en viktig pragmatisk funktion som innebär 
att man kan tolka andra människors känslor och upplevelser (Ahlsén, 2008). Detta 
använder man sig av för att forma det man vill säga och anpassa sin kommunikation på 
ett adekvat sätt. Brister i Theory of Mind beskrivs vara en möjlig orsak till att personer 
med skador i höger hemisfär uppfattas ha svårigheter med social interaktion. Man har i 
studier funnit associationer mellan personer med skador i höger hemisfär och brister i 
ToM-förmågor i både verbala som visuospatiala uppgifter (Ribeiro et al.,  2014). 
Fernández Coello et al. (2013) beskriver en lärare som efter en operation av höger 
fronto-temporo insular tumör fick stora svårigheter med ToM. Han förstod inte sina 
studenter och trodde att de ställde frågor för att visa på hans brister. 

4.1.2.2 Inferens 

Inferens innebär att man med en slutledningsförmåga tolkar och förstår det som sägs 
trots att informationen kan vara underförstådd, implicit (Ahlsén, 2008). Detta ger en 
alternativ förklaring till varför personer med högerhemisfäriska skador har svårigheter 
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att tolka och adekvat kommunicera vad de ser på bilder (förutom vid neglekt) kan 
relateras till ett mer generellt problem av tolkning och inferens. För att fullt förstå en 
bildss betydelse måste man kunna dra inferenser. För att göra det krävs både förmåga att 
känna igen isolerade objekt och att integrera dem med en övergripande kontex (Myers 
& Brookshire, 1996). Likaså kräver slutledningsförmågan vid komplexa yttranden att 
man kan hålla informationen i minnet samt behålla koncentrationen under yttrandet, två 
funktioner som kan vara påverkade vid neurologisk skada (Ahlsén, 2008). En studie 
gjord av Myers och Brookshire (1996) testade effekterna av visuella och inferenta 
variabler i situationsbeskrivelser hos högerhemisfärsskadade personer. Studien visade 
att visuell komplexitet (mätt i antal objekt, antal inbäddade objekt i bild) hade mindre 
effekt på bildbeskrivningarna jämfört med bilder som var mer inferent komplexa. 
Studien visar att patienter med skador i höger hemisfär presterade sämre och 
producerade färre inferenser än ickeskadade personer. De var därmed mindre benägna 
att tolka avbildade situationer och den inferenta aspekten ligger till grund för den 
nedsatta kommunikativa förmågan hos patientgruppen snarare än svårigheter 
visuoperceptuellt. 

4.1.2.3 Humor 

Humor kräver bearbetning av båda hemisfärerna då både språkliga funktioner och 
kognitiva funktioner behövs för förståelse och tolkning (Coulson & Williams, 2005). 
Bihrle et al. (1986) undersökte humor hos höger- och vänsterhemisfärsskadade. Tre 
bilder från en humorserie visades för deltagarna och de ombads sedan välja den fjärde 
baserat på vilken de själva ansågs mest humoristisk. De med högerhemisfärskador 
gjorde andra fel än de med vänsterhemisfärskador. De valde en bild som visserligen var 
humoristisk men saknade koppling till de 3 bilderna de presenterats för först. De med 
vänsterhemisfärskador valde tvärtom en som följde seriens mönster väl men saknade 
humor. Detta resultat stämmer överens med liknande verbala test som genomförts. 
Brownell et al. (1983) kom fram till att båda hemisfärerna behövs för att uppskatta 
humor, och att höger hemisfär är ansvarig för överraskningsmomentet och vänster för 
sammanhållningen. 

4.1.2.4 Diskurs 

Studier har visat att skador i höger hemisfär kan störa diskursförståelsen, det vill säga  
förmågan att förstå en grupp meningar som beskriver ett händelseförlopp, exempelvis i 
en historia eller konversation. Höger och vänster hemisfär skiljer sig i sin känslighet till 
olika typer av semantiska förhållanden samt hur snabbt de får tillgång till ords 
betydelse. Enligt litteraturen sker semantisk bearbetning på ordnivå i vänster hemisfär 
för bibehållande av nära lexikal-semantiska associationer medan bearbetning av löst 
relaterade semantiska relationer förlitar sig på höger hemisfär (Faust & Chiarello, 
2006). En person med högerhemisfäriska skador kan tyckas vara något disträ i 
konversation och kan exempelvis hoppa mellan ämnen eller introducera nya ämnen utan 
att fylla i luckor för åhörarna. Hen kan ofta vara ur stånd att behålla och/eller generera 
ett tema i en konversation och vid berättande, samt brista i specificitet, reducera 
informativt innehåll och vara benägen att missa syftet med en berättelse (Myers & 
Brookshire, 1996; Faust & Chiarello, 2006).  

Faust (2012) presenterar skillnader mellan betydelseaktivering i de olika hemisfärerna. 
Den grova semantiska bearbetning av ordbetydelse som sker i höger hemisfär är 
underliggande för många av dess bidrag till diskursförståelse. Grov semantisk 
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avkodning är imprecis på ordnivå men mer precist på diskursnivå. Orden aktiverar 
därmed ett stort semantiskt fält i höger hemisfär som erbjuder en grov tolkning av ordet. 
Ju större det semantiska fältet är desto mer troligt är det att det överlappar med andra 
ord som delar de semantiska dragen. Denna semantiska överlappning kan vara 
användbar för att finna avlägsna semantiska relationer som krävs för att kunna dra 
inferenser, bibehålla koherens samt integrera komplex diskurs. Studier antyder även att 
höger hemisfär aktiverar svagt relaterad semantisk information långsammare men 
behåller den längre jämfört med vänster hemisfär. Denna aktivering visar på att 
information som redan inhiberats i vänster hemisfär fortfarande kan vara aktivt i höger 
hemisfär, exempelvis gällande underordnade eller metaforiska ordbetydelser. 

För en större mening av diskursförståelse på textnivå måste läsaren kombinera varje 
menings betydelse med innehållet som lagts fram tidigare och genom hela texten. 
Dessutom måste läsaren utnyttja informationen som finns utöver den ordagranna texten 
för att fastställa textens kärna. Detta inkluderar läsarens semantiska kunskap, kunskap 
om texttyp såväl som inferensbearbetning för att intregrera informationen (Faust, 2012). 

4.1.3. Prosodi 

Prosodi är den del av talet som är melodisk och rytmisk (Pell, 2006). Den utgörs av 
varierande tonhöjd (grundfrekvens av grundton), betoning (amplitudvariation mätt i 
ljudstyrka, decibel = dB) och duration (pauseringar och ordvaraktighet). Även 
röstkvalitet tillhör prosodin. Förmågan att producera och förstå prosodiska nyanser är 
väldigt komplex och av stor vikt (Van Lancker Sidtis et al., 2005). Prosodin avslöjar 
skillnader i känslor, pragmatik och syntax (Hoyte, 2004). Normalvariation av prosodi 
finns ej väl beskrivet och många individuella variationer förekommer. Vid vilka 
förhållanden som hjärnskador påverkar dessa funktioner selektivt är fortfarande oklart 
(Van Lancker Sidtis et al., 2005). 

Flertalet fynd inom forskningen tyder på att tolkning av prosodi sker bilateralt i de båda 
hemisfärerna (Pell, 2005; Hoyte, 2006; Van Lancker Sidtis et al., 2005; Walker, 2005) 
men det är omdebatterat huruvida höger hemisfär är specialiserat att bearbeta den 
affektiva komponenten av språket (Van Lancker Sidtis et al., 2005). 

Det finns två slags nedsättningar i prosodin; funktionell och perceptuell/fysisk (Pell, 
2005; Hoyte, 2004; Van Lancker Sidtis et al., 2005). 

Funktionell nedsättning fokuserar på mottagandet av språkets emotionella innehåll 
(Hoyte, 2004). Skador i höger hemisfär kan ge nedsatt respons på prosodins emotionella 
drag (Pell, 2005), annan forskning förklarar det som primär avvikande bearbetning av 
tonhöjd (Van Lancker Sidtis et al., 2005; Hoyte, 2006). Man har i studier funnit att 
personer med skador i höger hemisfär har svårt att avgöra om en inspelad röst är glad 
eller arg (Hoyte, 2006). 

Perceptuell/fysisk nedsättning skiljer akustisk analys (bearbetning av tonhöjd i höger 
hemisfär) från variation av duration som vänster hemisfär är ansvarig för (Hoyte, 2006). 
Skador i vänster hemisfär har resulterat i avvikande taldurationsdrag (Van Lancker 
Sidtis et al., 2005).  
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Jämfört med afasi kan prosodi orsakas av skada i ett flertal hjärnregioner där de flesta 
inte har koppling till språkliga områden. Prosodisk agnosi (oförmåga att känna igen, 
identifiera och förstå prosodi) kan teoretiskt inkludera nedsättning i någon av följande 
funktionella kategorier: tonem (betydelseskiljande ordtoner, exempelvis i kinesiska), 
ordbetoning, meningsgrammatik, meningsbetoning, samtalsturer, diskursenheter, 
attitydsinnebörd, emotionell betydelse och röstidentitet (Van Lancker Sidtis et al., 
2005). 

Det finns svårigheter att utföra studier om prosodi då det är svårt att särskilja om 
högerhemisfäriska skador bidrar till nedsatt tolkning på grund av bearbetning av prosodi 
eller på grund av kraven att associera prosodi och verbal information i minnet (Pell, 
2006). 

4.1.3.1 Dysprosodi 

Att inte kunna tala med adekvat rytm, betoning eller störningar av andra nyanseringar i 
talet är exempel på dysprosodi. Exempel på detta kan vara att talaren har en monoton 
röst, det vill säga saknar varierande tonhöjd (Ahlsén & Saldert, 2008),  vilket gör att 
talet låter robotliknande. Dysprosodi har flertalet etiologier: neuropsykologiska, 
auditiva, motoriska eller annan skada på ett stort antal cerebrala system som exempelvis 
kan uppkomma vid kirurgi (Van Lancker Sidtis et al., 2005).  

4.1.4. Perception 

Vid språkperception har man genom kartläggning fastställt att det konsekvent 
involverar båda hemisfärerna. Samtidigt är en av de största och mest väletablerade 
fynden inom kognitiv neurovetenskap att skador efter stroke i områden runt vänster 
fissura Sylvi leder till större språkliga svårigheter än motsvarande områden på höger 
sida (Sjerps, 2012). The Asymmetric Sampling Hypothesis (AST) har tagit sig an 
forskningens motsägelsefulla resultat och föreslår att talat språk kräver en bilateral 
bearbetning men med en funktionell asymmetri: vänster hemisfär integrerar information 
på kortare tid (20-50 ms) än höger hemisfär (150-300 ms). Detta gör vänster hemisfär 
bättre utrustad för att hantera kortvariga förändringar nödvändiga för att identifiera 
talljud. Höger hemisfär är däremot enligt hypotesen bättre anpassad för den finkorniga 
spektraanalysen som är nödvändig vid perception av musik och prosodiska kurvor 
(Sjerps, 2012). 

4.1.5. Läsning 

Vissa regioner involverade i läsning har lokaliserats till bakre temporalloben, 
supramarginal gyrus och angular gyrus (Roux et al., 2004; Talacchi et al., 2013). 
Halderman (2011) utforskade om det finns hemisfäriska skillnader gällande ortografiska 
och fonologiska ordigenkänningsprocesser. Detta testades genom läsning av målord 
som simultant maskerades av non-ord med/utan ortografisk eller fonologisk relatering. 
Resultat visade att vänster hemisfär tidigt i ordigenkänningsbearbetning har tillgång till 
både ortografi och fonologi. Höger hemisfär visade tillgång till både ortografi och 
fonologi initialt vid ordigenkänning. Ortografi verkar hjälpa ordigenkänning till en 
större del i höger hemisfär och en minimal nivå av fonologisk bearbetning är också 
tillgänglig. Tidigare fynd har visat att när experimentella uppgifter inte kräver explicita 
fonologiska val så presterar höger hemisfär liknande som vänster.  
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4.1.5.1 Alexi och dyslexi 

Förvärvade lässvårigheter är vanliga efter skada i de bakre delarna av hjärnan och kan 
besvära och försvåra läsning på olika sätt. Skadorna kan ge alexi och svårigheter att 
koppla bokstav till ljud (grafem till fonem) och det är då en nedsättning i de lingvistiska 
processerna.  

Höger hemisfär kan troligen inte ensam läsa fonologiskt, det vill säga kan inte koda 
grafem till fonem. Det finns dock ett fåtal exempel på vänsterhänta och ett fåtal 
högerhänta personer som drabbats av alexi efter skador i höger occipitallob (Tsapkini, 
2005). Däremot är det troligtvis så, att den andra vägen till läsning, det vill säga 
semantisk avkodning och större segmentell tolkning, sker i höger snarare än i vänster 
hemisfär. Ett annat intressant fynd som gjorts är i de japanska skriftspråken, kana och 
kanji i vilka man kan undersöka både lexikal access och fonologisk access på samma 
testpersoner. Kanji är ett ideografiskt skriftspråk, det vill säga att varje skrivet tecken 
representerar ett lexikalt morfem och är alltså inte ljudbaserat, medan varje symbol 
istället representerar en stavelse i Kana. Det har visat sig att höger hemisfär läser och 
bearbetar kanji (icke-ljudbaserat) både bättre och snabbare än vänster och en skada i 
höger hemisär har därför visat sig ha påverkan på kanji. Fyndet har stöd i att det tycks 
finnas en icke-fonologisk visuell rutt som förmedlar viss lingvistisk information till 
höger hemisfär direkt; exempelvis högfrekventa, abstrakta, holistiska ord. Forskningen 
pekar också på att det sker en bredare holistisk tolkning i höger hemisfär än i vänster 
vid läsning (Fromkin et al., 2007).  

Svårigheterna att läsa kan också bero på en spatial nedsättning. Spatial dyslexi drabbar 
personer med neglekt efter en temporo-parietal skada i hjärnan. Då neglekt är betydligt 
vanligare efter skada i höger hemisfär är spatial dyslexi något som i högre grad påverkar 
personer som haft en högersidig skada (Siéroff, 2015). De fel som görs kan vara av 
olika art. Personen utesluter ord som står längst bort i vänster synfält vilket kan innebära 
att texten tappar mening och logik och stora delar av innehållet går förlorat. Andra 
personer utesluter eller byter ut endast initiala bokstäver i ord. Den sistnämnda formen 
av spatial dyslexi kallas neglektdyslexi. Studier på personer med neglektdyslexi efter 
högerhemisfäriska skador har visat att det kan finnas en ordlängdseffekt. Detta innebär 
att de gör fler felläsningar, i form av bortfall och ersättningar, ju längre orden är 
(Reinhart et al., 2013).  

Djupdyslexi är en omdiskuterad term då vissa menar att den syftar till de problem som 
uppkommer i läsningen efter skada i vänster hemisfär och andra att det innebär den 
ortografiska och semantiska påverkan på läsningen efter skador i höger hemisfär. 
Hjärnavbildningstudier har visat att djupdyslexi troligen beror på nedsatt förmåga i 
ordbearbetning i endast höger hemisfär (Coltheart, 2000). I studier med fMRI har man 
kunnat se en ökad aktivitet i höger inferiora frontala kortex under läsning av abstrakta 
innehållsord och nonord. Detta såg man inte då personerna ombads berätta till en bild 
eller vid läsning av funktionsord (Pitchford et al., 2007). 

Man tror att personer med djupdyslexi tolkar orden semantiskt direkt och förbiser steget 
med fonologisk avkodning. De fel personer med djupdyslexi gör är exempelvis visuella 
fel (shock istället för stock), har svårigheter med homofoner (ord som låter likadant men 
stavas olika; maise/maze eller night/knight) och att rimma på ord som stava på olika sätt 
(tjock och stock) (Code, 1987). 
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4.1.5.2 Agrafi och dysgrafi 

Dysgrafi hos personer med högersidiga hjärnskador innebär ofta fel i form av bortfall 
och reduplikationer av bokstäver eller siffror vid skrivning. Personerna har också ofta 
svårt att rätta sina egna eller andras fel i skriven text. Lebrun och Rubio (1971) använde 
termen afferent dysgrafi och viss forskning anser att afferent dysgrafi beror på skada i 
visuell och kinestetisk kontroll och alltså främst handlar om hur personen bearbetar 
spatial input. Av samma anledning skriver personerna också ofta orden ovanpå varandra 
och har svårt att skriva rakt. Även termen spatial dysgrafi har använts och omfattar i 
stort sett samma typ av fel som den tidigare använda termen. Det finns beskrivet i 
studier att personer med högersidiga skador gör mellanrum mellan bokstäverna i ord 
eller placerar bokstäver på en annan rad än resterande delen av ordet. Detta kopplas 
ihop med spatial dyslexi och spatial neglekt (Code, 1987). Majoriteten av forskningen 
tycks stödja teorier om att skrivsvårigheter vid höger hemisfärisk skada i första hand är 
visuospatial och inte lingvistisk (Lebrun & Rubio, 1971; Code 1987).  

4.1.6. Matematisk förmåga 

Della Puppa et al. (2015) presenterar  den första studie då man under vakenkirurgi 
identifierat subkortikala delar involverade vid bearbetning av matematik hos patienter 
med tumörer i höger parietallob. Både multiplikation och addition identifierades under 
den kortikala kartläggningen och man lyckades på så sätt bevara dessa funktioner 
postoperativt. Della Puppa et al. föreslår därför att DES bör användas som metod för att 
lokalisera fler funktioner viktiga för räkning. 

4.2. Icke-språkliga funktioner och nedsättningar med betydelse för språk och 
kommunikation i höger hemisfär 

4.2.1. Exekutiva funktioner 

Begreppet exekutiva funktioner innefattar en rad processer så som planering, 
tidsuppfattning, uppmärksamhet, organisering, initiativförmåga, kognitiv och 
emotionell kontroll samt förmågan att se orsak/verkan-samband. Alla är funktioner 
viktiga för en fungerande vardag, kanske framförallt då det handlar om att anpassa sig 
till en ny eller komplex situation. En nedsättning i exekutiva funktioner kan innebära att 
personen känner sig helt främmande för sin omgivning vilket kan leda till att hen 
imiterar, brister i kontroll och stereotypiskt beteende och perservationer (Moritz-Gasser 
& Herbet, 2013). 

4.2.1.1 Uppmärksamhet 

Uppmärksamhet möjliggör att selektivt kunna koncentrera sig på aspekter av dels inre 
kognitiva upplevelser och av yttre sensoriska upplevelser. För att hantera information 
samt bearbeta den sker ett samspel mellan olika uppmärksamhetsfunktioner. 
Arbetsminnet är en funktion som är limiterad, det lagrar information en kortare period 
samtidigt som en mer komplex kognitiv bearbetning sker (Ahlsén, 2008). 

Resultat från Split-brainforskning har indikerat att de skilda hemisfärerna delar ett 
gemensamt uppmärksamhetssystem. Vid experiment gavs hemisfärerna olika visuella 
stimuli vilket tog längre tid att bearbeta jämfört med när de mottog exakt samma 
information (Gazzaniga & Reuter-Lorenz, 2010). 
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Det finns bevis för att högerhemisfärsskadade kan ha både nedsatt selektiv och 
bibehållen uppmärksamhet. Försvårad förmåga att selektivt uppmärksamma samt 
reducerad kapacitet för att bibehållet uppmärksamma stimuli kan försvåra analys av 
dess relevans och integrering av stimuli i en övergripande kontext. Skador i höger 
hemisfär är även ofta associerat till visuoperceptuella svårigheter och hemispatial 
neglekt vilket kan störa uppmärksamhet ytterligare samt aspekter av bildtolkning. 
Personer med vänstersidig neglekt uppmärksammar inte vänster sida av bilden och kan 
även ha en störning av selektiv uppmärksamhet. Detta kan medföra att neglekt stör 
igenkänning av relevant information både på höger och vänster sida av en bild vilket 
försvårar tolkning och förmedlande av en bilds explicita eller implicita innehåll. Därav, 
på grund av förhållandet till uppmärksamhet, kan neglekt inte bara påverka visuell 
bearbetning utan även kognitiv bearbetning (Myers & Brookshire, 1996). 

4.2.1.2 Planering och tidsuppfattning 

Människan har i regel en tidsuppfattning som ger oss en godtycklig känsla av vilken tid 
på dygnet det är samt om tiden tycks förflyta långsamt eller fort. För att organisera våra 
livs praktiska och sociala element är denna förmåga viktig. Kliniska erfarenheter tyder 
på att höger hemisfär hanterar denna funktion då personer med skada i höger hemisfär 
får problem med tidsbegrepp i större omfattning jämfört med personer med 
vänstersidiga skador (Eriksson, 2001).  

4.2.2. Neglekt 

Neglekt är en beteendestörning och används som samlingsnamn för en stor grupp 
sjukdomstecken. Grundläggande för dessa är att patientens svårigheter är koncentrerade 
och observeras på en sida, vänster eller höger, som är motsatt sida till hjärnskadan. 
Benämningen neglekt används synonymt med vänstersidig neglekt då den oftast beror 
på skada i höger hemisfär. Den drabbades perceptuella uppmärksamhet, motorik eller 
tankeverksamhet är högervriden (Eriksson, 2001). 

Att personer drabbas av neglekt efter skador i hjärnan är relativt vanligt. Det kan ske 
efter skada i båda hemisfärerna men är vanligast efter högersidiga skador och studier 
visar att upp emot 50 % av personer med högersidig stroke drabbas av någon typ av 
neglekt. Unilateral spatial neglekt (UNI) sker främst då skadan är lokaliserad i 
temporoparietalloben eller bakre frontalloben men kan också uppkomma efter skada i 
basala ganglierna och thalamaus. Vid elektrisk stimulering har supramarginal gyrus, de 
bakre delarna av superiora temporalgyrus och, fast i mindre utsträckning, i de bakre 
delarna av inferiora frontala gyrus visat sig vara elokventa delar för unilateral spatial 
neglek. Även stimulering av superior longitudinal fascikel (SLF) har gett UNI-fynd 
vilket belyser hur mycket de olika banorna påverkar varandra (Moritz-Gasser & Herbet, 
2013).  

Neglekt förekommer som ett flertal olika typer kopplat till olika psykologiska domäner: 

Spatial och motorisk neglekt innebär en störd förmåga att uppmärksamma och integrera 
sensoriska stimuli samt att motorisk reagera på dem vid interaktion med omgivning, 
manipulationer eller förflyttningar. Denna variant uppfattas i grunden som 
uppmärksamhetsstörning. Personer med denna typ av neglekt registrerar inte intryck på 
vänster sida. Att vara högervriden i sin perception kan föra med sig svårigheter att tolka 
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situationer, att rumsligt orientera sig eller har påverkan på allmän daglig livsföring 
(ADL). Denna typ av neglekt är vanligen förenad med skador i frontala och 
subkortikala strukturer där rörelseaktivering sker. En parietal skada ligger ofta till grund 
för en spatial neglekt (Eriksson, 2001). 

Svår neglekt kännetecknas av att den drabbade inte blir frustrerad när hen inte behöver 
mer information än given, även när denna inte går att tolka. Då en patient exempelvis 
ska rita något ur minnet eller beskriva en igenkänd situation yttras dessa som 
ofullständiga minnesbilder där element utelämnas, det vill säga en slags neglekt av bitar 
ur minnesbilderna, som inte är spatial neglekt (Eriksson, 2001).  

Neglekt av eget tillstånd: Personer med denna typ kan vara helt omedvetna om kroppens 
vänstra halva. Neglekten kan samförekomma med och utan förlamning eller basalförlust 
av känseln vilket visar att denna variant av neglekt inte har motorisk/sensorisk 
förklaring. Då detta problem har inverkan på minnet för den vänstra kroppshalvan talar 
mycket för att den somatosensoriska barken i höger hemisfär (i parietala och insulära 
cortex) innehåller den mest fullständiga representationen av kroppsuppfattningen. Svår 
neglekt är vanligtvis vänstersidig vilket antyder en betydande skillnad och kunskap 
gällande rumslig aktivitet och uppfattning i de två hemisfärerna. Eriksson (2001) 
betonar höger hemisfärs specialisering för minnesbilder av kroppens egna tillstånd och 
hur andra objekt är konstruerade samt tolkning av scener för praktiskt samverkan med 
omvärlden.  

Neglekt kan även störa förmågan att uppmärksamma delar av bilder. Personer med 
neglekt har vanligen inte svårt att känna igen riktiga objekt men svårigheter kan uppstå 
när objekt exempelvis är roterade eller inbäddade i bild (överlappande/inte fullständiga) 
vilket leder till svårigheter att tolka bland annat situationsbilder (Myers & Brookshire, 
1996). 

4.2.3. Visuo-spatiala funktioner 

Hos split-brainpatienter fann man starkare aktivering i höger hemisfär vid uppgifter som 
krävde koordinater (mer precisa angivelser om plats; hur långt framför, vilken vinkel 
och så vidare) jämfört med kategoriska uppgifter (framför- /bakom- /ovanför ett objekt) 
som gav starkare aktivering i vänster hemisfär. Bevis för detta har rapporterats då 
patienter med skador i vänster hemisfär gjort fler fel när de skulle tolka kategoriska 
spatiala förhållanden jämfört med spatiala förhållanden. Höger hemisfär är överlägsen 
den vänstra i diverse visuospatiala uppgifter som spegelbildsdiskrimination, enkla 
perceptuella diskriminationer (orientering, storleksdiskrimination) och temporal 
diskrimination (Gazzaniga & Reuter-Lorenz, 2010). 

Mentala föreställningar (mental imaginary) kan produceras av båda hemisfärerna men 
de gör det på olika sätt. Höger hemisfär bidrar med att forma bilder baserat på spatiala 
förhållanden med koordinater medan vänster är bättre på att forma bilder baserat på 
kategoriskt spatiala representationer (Gazzaniga & Reuter-Lorenz, 2010).  Fernández 
Coello et al. (2013) föreslår att mentala föreställningar borde testas under vakenkirurgi 
vid tumörer i framförallt höger frontal kortex. 

Thiebaut De Schotten et al. (2011) studerade neurala banor kopplade till visuospatial 
uppmärksamhet. Dissektioner som gjorts in vivo (på plats i den levande kroppen) fann 
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ett existerande bilateralt parieto-frontalt nätverk där den hemisfäriska lateraliseringen 
förutsäger graden av specialisering gällande visuospatial uppmärksamhet i höger 
hemisfär. Detta nätverk utgörs av tre longitudinella parieto-frontala banor som går 
under namnen superior longitudinell fascikel (SLF1, SLF2 och SLF3).  

4.2.4. Anosognosi 

Anosognosi innebär att man inte är medveten om sin funktionsnedsättning och de 
begränsningar detta medför. Redan 1914 omnämndes det av Babinski som ett symptom 
efter skada i hjärnan. Forskning tyder på att anosognosi ser olika ut beroende på var i 
hjärnan skadan sitter och kan innebära nedsatt medvetenhet både då det kommer till 
kroppsliga nedsättningar, synfältsnedsättningar och minne. En person kan vara 
medveten om en funktionsnedsättning men inte en annan och detta kan också förändras 
över tid  (Orfei et al., 2007; Prigatano, 1999).  

I forskning har medvetenhet delats in i intellektuell, aktuell och föregripande. 
Distinktionen dem emellan är att intellektuell medvetenhet innebär att en inser sin 
nedsättning i funktioner (däremot ej säkert att man förstår begränsningarna det medför) 
medan aktuell medvetenhet betyder att personen inte kan genomföra något planerat. 
Nedsättning i föregripande medvetenhet innebär att man inte anpassar sina handlingar 
efter sina begränsningar (Crosson et al., 1989). 

4.2.5. Ansiktsemotioner 

En viktig funktion för det sociala beteendet är förmågan att tolka ansiktsemotioner, det 
vill säga identifiera en persons känslor baserat på dess ansiktsdrag. I studier gjorda på 
personer med traumatiska hjärnskador (Genova et al., 2015) och andra neurologiska 
skador (Philippi et al., 2009) har man kunnat påvisa en nedsättning i denna funktion 
beroende på var skadan sitter. Neuropatologin som är grundläggande för detta fenomen 
är oklar men vissa områden i hjärnan har man funnit kritiska för denna funktion. Dessa 
inkluderar prefrontala kortex (ventromediala prefrontala kortex och orbitofrontala 
kortex), limbiska strukturer (amygdala, temporala lober och fusioform gyrus), samt 
regioner i parietalloben (Genova et al., 2015). 

Två subkortikala banor som löper i dessa regioner, Inferior frontooccipital fascikel 
(IFOF) och Inferior longitudinal fascikel (ILF), är av stort intresse. Flertalet funktioner 
har rapporterats involvera ILF, såväl ansiktsigenkänning som bearbetning av 
emotionellt stimuli. En av IFOF’s roller är att skicka bearbetad visuell information från 
occipitalloben till frontalloben och att bearbeta semantisk information. ILF är en ventral 
knippe med långa och korta nervbanor som kopplar samman occipital och 
temporalloberna, lingual och fusiform gyrus (Grossi et al. 2014). Båda dessa banor 
kopplar samman visuella och limbiska regioner och det är på grund av detta mycket 
möjligt att de spelar en roll vid bearbetning av emotionellt stimuli (Philippi et al., 2009). 

Genova et al. (2015) visar i sin studie att det finns en signifikant association mellan 
premorbid intelligens och förmåga till identifiering av ansiktsemotioner. Förmågan 
inom kognitiva domäner som språkliga och icke-verbala minnen, bearbetningshastighet 
och arbetsminne kan associeras med igenkänning av ansiktsemotioner. 
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4.2.6. Ansiktsigenkänning 

Progressiv proposoagnosi är ett kliniskt syndrom som karaktäriseras av en progressiv 
och selektiv oförmåga att känna igen och identifiera familjära ansikten. Studier inom 
detta område har demonstrerat att områden i bakre fusiform gyrus, inferiora laterala 
occipitalkortex och bakre superiora temporal sulcus är involverade vid bearbetning av 
ansikten. Inom dessa områden, så kallat core system för ansiktsbearbetning, är det 
fusiform gyrus som verkar vara specifikt viktig för att bearbeta ansiktsidentitet. Även 
främre inferiora temporalloben är viktig för ansiktsigenkänning. Individer med 
utvecklingsproposoagnosi har visat minskad volym av den främre delen av fusiform 
gyrus (Grossi et al. 2014). 

Thomas et al. (2009) visade att reducering av höger ILF (rILF) och, i mindre 
utsträckning, höger IFOF (rIFOF) korrelerade med fel i ansiktsigenkänningsuppgifter. 
Detta är i linje med uppfattningen att höger hemisfär är mer framstående vid 
ansiktsbearbetning och visuellt minne (Shinoura et al., 2015). Skador på dessa banor 
kan stänga av kopplingen av visuell bearbetning i occipitalloben från 
minnesbearbetning i temporalloben (Grossi et al. 2014). 

4.2.7. Känslor 

Höger hemisfär tycks ha förbindelser med de affektiva delarna av det limbiska systemet 
som vänster hemisfär saknar. Lamendella (1977) föreslog att kortikala delar av höger 
hemisfär vid emotionellt tal har en medlande roll mellan de lingvistiska delarna i 
vänster hemisfär och det limbiska systemet. Flera studier har visat att det vid iktala tal-
automatismer sker ett samspel mellan bilaterala subkortikala strukturer och kortikala 
delar av höger hemisfär oftare än de samverkar med vänster hemisfär. Detta gäller olika 
typer av patologiska yttranden som exempelvis; patologiskt upprepande av en annars 
grammatiskt korrekt mening, irrelevanta yttranden vilka kan vara grammatiskt korrekta 
men tagna ur sin kontext eller emotionella fraser av hallucinatorisk karaktär, ofta i form 
av rädsla för att bli skadade (Code, 1987). 

Vid skador i bakre delen av höger gyrus frontalis kan exempelvis uttrycket “glad” vara 
svårt att uppfatta. Det kan vara utmanande för en person med skador i denna del av 
hjärnan att överhuvudtaget uppfatta känslotillstånd. Likaså är förståelse för intentioner 
nedsatt vid mediala frontala skador. Fenomenet att kunna uppfatta känslotillstånd 
beskriver Fernández Coello et al. (2013) som affektiv ToM. 

4.2.7.1 Alexitymi 

Alexitymi kan uppkomma efter skada i höger hemisfär och har bland annat noterats 
efter högersidig stroke, men orsaken till detta är ännu okänd. Det innebär att man har 
svårt att identifiera sina egna känslor, vara medveten om dem och att förmedla dem till 
andra. Begreppet inkluderar även bristande fantasiförmåga och ett extrovert 
förhållningssätt. En studie av Spalletta et al. (2001) visade att en stor del av högersidiga 
strokepatienter fick alexitymi, 48 % i deras studie, medan siffran var 22 % hos de med 
vänstersidig stroke. En annan studie (Spalletta  et al., 2007) ämnade ta reda på om det 
fanns ett samband mellan alexitymi, neglekt och bristande medvetenhet hos patienter 
med högersidig stroke. 26 % hade bristande sjukdomsinsikt, 52 % alexitymi och 52 % 
vänstersidig neglekt och man fann att det kan finnas ett samband mellan de tre 
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funktionsbortfallen. I studien fann man även att anosognosi och alexitymi kan vara en 
bidragande orsak till neglekt (Spalletta  et al., 2007). 

4.2.7.2 Interoception 

Emotionell likgiltighet kan uppkomma efter skador i både vänster och höger hemisfär 
men är vanligare vid högersidiga skador (Heilman et al., 1994). Heilman har presenterat 
en modell i vilken han delar upp våra upplevelser av emotioner i tre olika steg eller 
system. Det första systemet styr typ av känsla (kvaliteten) eller om det är en negativ 
eller positiv känsla (valens). Nästa system styr hur stark känslan är (intensitet/arousal) 
och ett tredje styr de motoriska delarna av emotioner. En skada i höger hemisfär kan 
leda till en sänkt intensitet i emotioner men anledningen till detta är inte klarlagt 
(Heilman et al., 1987). Hjärnstammen, limbiska systemet och andra kortikala regioner 
antas vara delaktiga i bildandet av emotioner. Exempelvis anses höger parietallob vara 
ett område i vilket en skada kan sänka intensiteten i upplevelsen av en emotion. 
Anledningen till denna hypotes är att personer med högersidiga skador har en längre 
reaktionstid i flertalet test och man har kopplat detta fynd till sänkt upphetsningsnivå. 
Senare forskning har pekat på höger insula som en central del i människans förmåga att 
vara medveten om sitt känslotillstånd (Craig, 2009; Damasio, 1992; Heilman et al., 
1994). 

4.2.8. Vanföreställningar 

Högerhemisfäriska skador kan leda till vanföreställningar. Hallucinationer uppstår av 
hjärnans egen bearbetning oberoende av omvärlden. Illusioner framkallas av verkligt 
stimuli utifrån (Eriksson, 2001).  

Det finns också exempel på personer som efter skador i bakre delen av höger hemisfär 
förlorat sin förmåga att drömma. Likaså finns det dokumenterat hur personer som haft 
epileptiska anfall med fokus i höger hemisfär ofta upplever att de befinner sig i ett 
drömlikt tillstånd (Code, 1987.) 

4.3. Testning av högerhemisfäriska funktioner med betydelse för språk och 
kommunikation 

4.3.1. Hur testas funktionerna vid vakenkirurgi? 

Vilka uppgifter som skall användas under vakenkirurgi väljs utifrån tumörlokalisation 
och de symptom patienten uppvisar. Vissa språkliga och kommunikativa funktioner 
testas alltid före och efter operation. Preoperativt görs en baslinjetestning (base-line) för 
att se till den individuella förmågan och uppgifter som patienten misslyckas med tas 
bort. Beroende på tumörlokalisation testas även andra språkliga, kognitiva och 
exekutiva funktioner. Vid tumörer i höger hemisfär är en del av de testen av yttersta vikt 
för bevarande av viktiga funktioner (Duffau et al., 2003) (se tabell 3).  
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4.3.1.1 Tabell 3. Exempel på testförfarande vid pre -, intra- och postoperativ 

testning (Duffau et al., 2003; De Witte et al., 2015) 

Standardtestning pre- och 
postoperativt enligt Duffau et al. 
(2003): 

• Talflyt och innehåll i spontantal 
• Bildbenämningstest under bestämd tid. 80 bilder. 
• Ordflödestest som testar både semantisk och 

fonologisk förmåga 
• Icke-verbalt semantiskt test i vilket man skall matcha 

ihop två semantiskt lika bilder. 
• Lästest då patienten ombeds svara på om en mening 

är semantiskt eller fonologiskt korrekt. 

Intraoperativt (Duffau et al., 2003): 

• Räkna från 1-10 
• Ovan nämnda bildbenämningstest med 80 bilder. Vid 

denna testning används endast de bilder patienten 
klarade vid den preoperativa testningen 

De Witte et al., (2015) har delat upp 
testuppgifterna efter om den 
intraoperativa testningen sker på 
kortikal eller subkortikal nivå. 

Kortikalt:     
• Räkna från 1-10 
• Benämning 
• Line bisection test 

Subkortikalt: 
• Benämning 
• Spontantal 
• Semantik 
• Line bisection test 

 

4.3.1.2 Uppmärksamhet, neglekt och visuo-spatiala funktioner 

Vid tumörer i höger parietallob vill man undvika unilateral spatial neglekt. Spatial 
neglekt kan ha stor inverkan på en fungerande vardag och testas därför alltid vid 
vakenkirurgi i höger hemisfär. Line bisection test, i vilket patienten ombeds dela en 
linje i lika stora delar, har länge varit det test som använts för testning av visuospatiala 
funktioner. Vid vakenkirurgi stimuleras kortex elektriskt samtidigt som patienten ska 
genomföra uppgiften. Om det uppträder en avvikelse mot höger sida vid stimulering, 
det vill säga att patienten avgör att mittlinjen är längre åt höger, anser man denna del 
vara delaktig i visuospatial kognition och således väljer man att lämna den orörd 
(Duffau, 2013; De Witte et al., 2015; Hulou et al., 2015). Roux et al. (2011) utförde en 
studie på patienter som opererades med DES. De gjorde line bisection test och kunde 
visa tecken på neglekt då höger inferiora parietalloben och höger superiora 
temoprallloben stimulerades. 

Gharabaghi et al. (2006) använde ett visuellt sökuppgiftstest medan en patient 
genomgick tumörresektion. Patienten ombads leta efter L-formade objekt bland en 
massa L-formade distraktorer medan kortex stimulerades. Stimulering av höger 
superiora temporalgyrus innebar försämring i sökandet och man tror därför att denna del 
är viktig för en människas utforskande beteende. 
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Även Stroop-test har använts vid intraoperativ testning av höger främre gyrus cinguli. 
Stroop-testet innebär att namnet på en färg presenteras i en annan färg och personen 
skall då benämna vilken färg de ser. Tanken är att detta tar längre tid och genererar fler 
fel än om ordet det såg var i samma färg som färgen som presenterades (Fernández 
Coello et al., 2013). 

4.3.1.3 Arbetsminne 

Det är vanligt att testa om patienten kan utföra två aktiviteter samtidigt, så kallad “dual 
task”. Testledaren ber patienten röra en övre kroppsdel samtidigt som patienten får 
benämna bilder vilket testar arbetsminnesförmågan. Patienter med påverkan av 
förmågan i höger hemisfär kan klara de båda uppgifterna separat men ofta inte 
tillsammans. Detta kan förklaras av nedsatt uppmärksamhet, arbetsminne, att komma 
ihåg hur uppmaningen lät eller nedsättning i exekutiva funktioner (Fernández Coello et 
al., 2013). 

4.3.1.4 Ordbenämning 

Ordbenämningstest används inte bara vid vänstersidiga tumörer utan även vid 
högersidig vakenkirurgi. Detta på grund av att det integrerar både visuell igenkänning, 
semantisk bearbetning, lexikal tillgänglighet, fonologisk avkodning och 
språkproduktion (Hulou et al., 2015). 

4.3.1.5 Matematisk förmåga 
Vid tumörer i höger parietallob har räkneuppgifter under vakenkirurgi presenterats på 
en skärm (De Witte & Mariëna, 2012). I en studie av Della Puppa et al. (2015) visades 
uppgifterna på en vit skärm med grå ram för att visuellt tydliggöra för patienten och i 
mitten av skärmen presenteras uppgifter rörande addition och multiplikation.  

4.3.1.6 Ansiktsigenkänning 
Vid kirurgi i anslutning till ILF och IFOF är testning av ansiktsigenkänning motiverat. 
Patienten har preoperativt valt ut bilder på kända personer och de presenteras sedan på 
en dataskärm under operationen. Patienten ombeds säga “ Det här är” och sedan namnet 
på personen. Testet uppmärksammar inte bara förmågan till ansiktsigenkänning utan 
också att personen, genom att säga “Det här är” inte förlorar talförmågan eller visar 
tecken på dyspraxi eller dysarti (Staffan Stensson, neuropsykolog, personlig 
kommunikation, 2015-11-27). 

4.3.2. Testning vid högersidig stroke 

På Akademiska sjukhuset strokeavdelning 85B finns idag inget standardiserat test för 
personer som drabbats av stroke i höger hemisfär. Logoped Eva Sonered, som arbetar 
på avdelningen, har istället sammanställt ett eget testbatteri som används. Delarna 
behandlar olika domäner av språk, kommunikation och kognition. Det finns inget 
specifikt test för neglekt men detta kan uppmärksammas vid uppgifterna rörande 
skrivförmåga och läsförmåga samt i samtal med patienten (se bilaga 4). 

Testbatteriet består av 3 delar: 

1. ”Logopedbedömning- Tal, röst, språk, pragmatik”. Ett formulär som innehåller 
anhörigsamtal, inledande samtal kring personens premorbida förmåga, 
personorientering,visuell bearbetning, rumsorientering, minne, tidsorientering, språk 
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och pragmatik samt ett test för att tolka eller uttrycka emotioner. (För mer detaljerad 
testbeskrivning, se bilaga 2). 

2. “Bedömning av förmåga att tolka emotionella prosodiska kontraster från ljudband.” 
Patienter får lyssna på inspelat material då en person låter glad, arg eller ledsen och 
skall avgöra vilken emotion som presenteras (se bilaga 3). 

3. ”Undersökning av språk och kommunikation vid högerhemisfärisk skada 
(akutavdelning)”. Detta formulär tar upp anamnestiska uppgifter, uppgifter rörande 
personens tal och uppgifter som testar personens berättande, helhetstänkande, 
återberättande, skrivförmåga, hörförståelse, läsförmåga samt arbetsminne (se bilaga 4). 

Testbatteriet kan användas i sin helhet men då de berör liknande delar är det möjligt att 
plocka ut de uppgifter ur formulären som bedöms bäst lämpade för patienten/ personen 
med afasi/ personen med högerhemisfärisk skada. (Eva Sonered, leg. logoped, personlig 
kommunikation, 2015-10-29). 

4.3.3. Övrig testning av högersidiga funktioner med betydelse för språk och 
kommunikation funnen i litteraturen 

4.3.3.1 Syntax, semantik och lexikon 

För att bedöma sammanhängande tal, ordmobilisering och grammatik kan personen 
beskriva en bild och vad som händer i bildsekvenser (Ahlsén, 2008). Spontantal är ett 
annat sätt att testa dessa funktioner (De Witte & Mariëna, 2012).  

4.3.3.2 Skrivförmåga 

Skrivförmågan kan vara påverkad vid vänstersidig spatial neglekt (skada i 
parietalloben), hemianopsi (skada i temporalloben) och vid visuella bortfall (skada i 
occipiptalloben). Detta testas genom att skriva namn och ord efter diktamen (Ahlsén, 
2008). 

4.3.3.3 Ansiktsemotioner 

Förmågan att avläsa ansiktsemotioner har testats på personer med högersidiga skador i 
anslutning till ILF och IFOF. Personerna har först fått i uppgift att identifiera de sex 
grundemotionerna på bilder av ansikten; glad. arg, rädd, ledsen, överraskad och avsmak 
(Ekman & Friesen, 1971). I den andra delen ska personerna diskriminera mellan 30 
fotografier, presenterade parvis sida vid sida och bestämma om det är samma eller olika 
emotioner på de två bilderna (The Facial Emotion Identification Test (FEIT) (Genova et 
al., 2015).  

4.3.3.4 Ansiktsigenkänning 

Vid potentiell påverkan av ILF och IFOF testas förmågan till ansiktsigenkänning med 
exempelvis “Famous Face Recognition and Naming test” (Rizzo et al. 2002). 

4.3.3.5 Alexitymi 

Alexitymi kan uppstå vid skada i höger hemisfär och  kan testas med det validerade 
formuläret ”Toronto Alexitymia Scale-20” (TAS-20). Testet behandlar problem med att 
identifiera sina egna känslor, problem att beskriva känslor samt extrovert tänkande. 
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Maxpoäng är 80 och blir utslaget 61 poäng eller högre finnas det risk att personer 
personen har alexitymi (Simonsson-Sarnecki et al., 2000). 

4.3.3.6 Apraxi och speech arrest 

För att utesluta att patienten får apraxi bör testledare uppmärksamma att patienten ger 
adekvata svar vid testning på uppgifter som gäller munrörelser, tal och artikulation. 
Spontana rörelser, planerade rörelser samt imitation av en annans persons rörelser kan 
påverkas. Testledaren bör också vara uppmärksam på om en person plötsligt avstannar i 
talet och inte ger feedback eller responderar, då det kan bero på speech arrest. Det är 
dock viktigt att skilja speech arrest från latens, det vill säga att svaret dröjer, eller anomi 
(Ahlsén, 2008).  

4.4. Tabell 4: Översikt av funktioner och tester  

Språkliga och kommunikativa funktioner funna i höger hemisfär och hur de kan testas 
sammanställs här i en tabell. 

Funktion Test 

Syntax Spontantal 
Ställ frågor 

Pragmatik 
• Inferens 
• Theory of Mind 

Uppmärksamma ögonkontakt, turtagningsförmåga, empatisk 
förmåga, avvikande konversationsmönster, tolkning av implicita 
budskap. 

Prosodi Perception: Välj rätt grundemotion till inspelad fras  
Funktion: Uppmärksamma dysprosodiskt tal 

Diskurs Lyssna på berättelse och tolka händelseförlopp 

Humor Välja den mest humoristiska bilden i en bildsekvens. 

Dyslexi 
• Alexi 

Högläsningsuppgift och uppmärksamma om ord/bokstäver till 
vänster missas. Fonologiska avkodningsuppgifter, rimma 

Agrafi  Skrivuppgift, uppmärksamma spatiala avvikelser exempelvis 
mikrografi, bokstäver på varandra, utanför raden etc.  

Räkning Räkneuppgifter 

Uppmärksamhet 
• Visuospatiala 

funktioner 
• Neglekt 

 

Visuell sökuppgift bland distraktorer. 
Mentala föreställningar  
Line bisection test 
Rita av bild (kopiera) 
Rita ur minnet  
Dual task  
Stroop test  
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Tidsuppfattning/planering Frågor om dag/tid/år 

Anosognosi Frågor om allmäntillstånd 

Ansiktsigenkänning Bilder på kändisar utvalda av patient 

Ansiktsemotioner Tolkning av bilder av grundemotioner 
Gradering av ansiktsemotioner 

Alexitymi 
• Interoception 

”Toronto Alexitymia Scale-20” (TAS-20) Frågor om 
allmäntillstånd 

Arbetsminne  Dual task  
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5. Diskussion 
Diskussionsdelen kommer behandla de funktioner som förefallit ha störst betydelse för 
språk och kommunikation i höger hemisfär efter litteraturgenomgången. Vidare 
diskuteras individuella skillnader som kan motivera vakenkirurgi, utvecklingsförslag  på 
testförfaranden, begränsningar i testsituation samt vidare forskning inom området höger 
hemisfäriska funktioner.  

5.1. Neglekt och pragmatik 

Studien har redogjort för funktioner med betydelse för språk och kommunikation i 
höger hemisfär och test som kan utföras vid vakenkirurgi. Vid litteraturgenomgången 
har två begrepp framstått som särkilt betydelsefulla; neglekt för de funktionella bortfall 
som följer denna nedsättning och pragmatik för den sociala och kommunikativa 
problematik som medföljer en pragmatisk nedsättning. 

Neglekt är ett funktionsbortfall som kan påverka funktioner som att skriva, rita och läsa, 
såväl som att uppmärksamma en samtalspartner och att kommunicera via den vänstra 
sidan av kroppen. Många av de neglektsymptom som framträder postoperativt kan 
försvinna efter några veckor men Fernández Coello et al. (2013) påpekar att om man 
gör resektionen under vakenoperation kan man bevara fler funktioner. Detta stöds av 
Moritz-Gasser & Herbet (2013) som presenterar att ingen av de patienter de testat vaket 
med line bisection test hade bestående unilateral neglekt. Det kan dock vara svårt att 
säkerställa att patienten inte drabbas av en subtil neglekt som exempelvis 
neglektdyslexi. Exempel på hur neglekt kan testas under vakenkirurgi är genom visuella 
sökuppgifter med distraktorer och line bisection test. Vid vissa test för neglekt testas 
även andra funktioner, exempelvis vissa exekutiva funktioner som uppmärksamhet samt 
minne.  

Vakenkirurgi i höger hemisfär bör utföras för att kunna testa neglekt då flertalet 
funktioner påverkas vid en vänstersidig neglekt. Detta är en funktion som i dagsläget 
motiverar vakenkirurgi i höger hemisfär och utfallet visar att få patienter får bestående 
problem.  

Pragmatik räknas tillhöra en av våra språkliga domäner och är ett samlingsbegrepp för 
högre språkliga funktioner. Pragmatiska funktioner är av stor vikt att testa då det 
innebär bevarande av en människas personlighet; humor, ToM, empatisk förmåga, 
tolkning av talat språk och bilder och socialt adekvat fungerande i konversationer bland 
annat. Förslag på testning av pragmatiska funktioner som framkommit under 
litteraturstudien är främst genom samtal med patienten eller genom att iaktta patientens 
beteende. Detta görs genom att exempelvis uppmärksamma ögonkontakt, 
turtagningsförmåga, konversationsmönster och tolkning av frågor och implicita 
budskap. 

Det faktum att man inte har kunskap om var pragmatiska funktioner är lokaliserade i 
höger hemisfär kan motivera att kirurgin vid högersidiga tumörer borde utföras i vaket 
tillstånd. Det kan dock vara svårt att normera ett testmaterial till denna funktion då 
pragmatik skiljer sig så mycket åt personer emellan. Icke desto mindre kan just dessa 
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individuella skillnader också motivera att patienter med högersidiga tumörer borde 
opereras i vaket tillstånd, då man med den intraoperativa testningen ges möjlighet att 
observera förändringar i hur personen talar, uttrycker sig, beter sig eller avviker på 
något annat sätt. 

5.2. Individuella skillnader som kan motivera vakenkirurgi i höger hemisfär 

Som tidigare nämnt finns det stora individuella skillnader då det kommer till 
högersidiga funktioners organisering och det skulle möjligen vara en vinst att operera 
samtliga högersidiga tumörer i vaket tillstånd. Litteraturgenomgången har visat att vissa 
grupper kan vara särskilt motiverade att operera vaket i höger hemisfär. En sådan grupp 
är vänsterhänta personer. Satz (1980) föreslog att det finns upp emot 40 % bilateral 
språkrepresentation hos vänsterhänta. Det har även presenterats en något lägre siffra att 
cirka 15 % av vänsterhänta har bilateral språkrepresentation och en lika stor andel med 
högersidig lateralisering (Code, 1987). I en studie utförd av Faust (2012) fann man inga 
signifikanta skillnader vad gäller hemisfäriska asymmetrier mellan höger- och 
vänsterhänta, däremot har man funnit detta när man jämfört konsistent hänthet (en hand 
för alla aktiviteter) med ambidexter (både höger- och vänsterhänt). Hardyck och 
Petrinovitch (1977) ansåg sig finna stöd i forskningen för att den grupp som troligen 
hade bilateral språkig representation var vänsterhänta med en familjehistorik av 
vänsterhänthet. På grund av detta hade de vänsterhänta lindrig språkpåverkan efter 
hjärnskador i vänster hemisfär. Trots att det är omdiskuterat huruvida man kan dra 
generella slutsatser om hänthet och språklig lateralisering tyder den största delen av 
forskningen på att högersidig och bilateral språklig lateralisering är vanligare hos 
vänsterhänta. Det finns exempel på personer som fått så kallad crossed-aphasia, vilket 
innebär att högerhänta personer fått afasi efter en skada i höger hemisfär (Code, 1987).  
Detta är i linje med en studie som presenterar att man vid stimulering av höger 
frontallob hos vänsterhänta, amidextra och även vissa subgrupper av högerhänta 
patienter, kunnat se “spegelsymptom” av annars typiskt språkliga vänstersidiga 
symptom. Samma studie föreslår därför att tumörresektion bör undvikas även på höger 
sida, i de främre delarna av IFOF (Fernandez Coello et al., 2013). 

En del studier har pekat på att det kan finnas könsskillnader gällande lateralisering av 
språk till höger hemisfär. Studier med dikotisk lyssning presenterar att kvinnor i högre 
grad än män registrerar stimuli som presenteras för dem i vänster öra (left ear 
advantage) än det i höger (right ear advantage) och vice versa (McGlone, 1978). Det 
råder dock oklarheter kring om detta tyder på olika språklig representation i de båda 
hjärnhalvorna eller könsskillnader i hur man tar sig an uppgifter och därför involverar 
andra funktioner. Studier som testat personer med unilaterala hjärnskador har visat att 
kvinnor i högre grad än män använder de båda hemisfärerna vid bearbetning av språk. 
McGlone (1978) testade kvinnor och män med hjärnskador i vänster eller höger 
hemisfär där männen presterade sämre än kvinnorna i samtliga test. Män med skada i 
vänster hemisfär presterade sämre i test som handlade om verbal IQ och de med skada i 
höger hemisfär presterade sämre i test som omfattade icke-språklig-IQ. Däremot i en 
studie av Faust (2012) fann man att det generellt var liten variation i kortikal morfologi 
som kunde attribueras till kön och individuella skillnader. Man fann en större 
vänstersidig asymmetri hos kvinnor jämfört med män kopplat till det visuella fältet i 
paracingulate sulcus. 
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Plasticiteten gör att personer som har haft vänstersidig trauma eller epilepsi med 
begynnelse i vänster hemisfär också skulle kunna tänkas ha fler funktioner i höger 
hemisfär då hjärnan omformat sig efter skadan. 

Sammanfattningsvis är det stora individuella skillnader gällande språklig lateralisering 
där bland annat hänthet och kön är variabler som kan påverka denna hemisfäriska 
organisering. Varians av språklig lateralisering samt tumörlokalisation kan motivera 
vakenkirurgi i höger hemisfär. 

5.3. Utvecklingsförslag vid testning av språkliga och kommunikativa funktioner 

Neglekt: Neuropsykolog Staffan Stenson kom med förslag på test som är känsligt för 
neglekt. Detta, förklarar han, ska utföras genom att patienten får se en horisontell linje 
på en skärm. En prick ska närma sig mitten, först från höger sida och sedan från vänster 
och patientens uppgift blir att avgöra när denna prick är på mitten av linjen. Testet 
liknar line bisection test och det testar hur långt åt vänster neglekten kan sträcka sig 
(Staffan Stenson, neuropsykolog, personlig kommunikation, 2015-11-27). En läsuppgift 
skulle möjligen också visa tecken på neglekt eller synfältsbortfall. Då studier visat att 
ordlängdseffekten kan ha en inverkan på läsningen för personer med neglekt kan det 
vara verksamt att vid testning använda längre ord för att finna personer med 
neglektdyslexi vilket kan vara en subtil nedsättning (Reinhart, 2013). 

Pragmatik: Önskvärt vore genom intregrering av neuropsykologiska samt logopediska 
test utveckla ett pragmatiskt test. I ett sådant testförfarande vill författarna till arbetet 
involvera patienten i samtal där ögonkontakt, turtagning, mimik och gester samt 
exempelvis växling av samtalspartner ingår. För detta behövs uppgifter anpassas till 
operationsituationen och patienten.  

Minne: Arbetsminne testas av neuropsykologen pre- och postoperativt. Intraoperativt 
finner författarna till denna artikel fler sätt att testa denna funktion i vaket tillstånd. 
Exempelvis kan patienten räkna baklänges, repetera sifferordning efter testledare, 
repetera oassocierade ord (buss - pistol) samt utöka dessa för att testa hur många ord 
patienten kan hålla i minnet (buss - pistol - hylla, och så vidare). Dessa uppgifter kan ge 
testledare och kirurger en ledtråd om hur patienten tar sig an uppgiften, om svaren 
avviker vid DES eller om patienten av annan orsak glömmer bort uppgifter. Ett annat 
sätt att testa minne vid vakenkirurgi har gjorts av neuropsykolog Staffan Stenson, 
Akademiska sjukhuset, där patienten lärt sig en lista med ordpar att memorera utantill. 
Vid testningen visades det ena ordet i ordparet på en skärm och patienten skulle då 
återkalla det andra (Staffan Stenson, neuropsykolog, personlig kommunikation, 2015-
11-27).  Detta test förutsätter att patienten har en intakt minnesförmåga preoperativt 
vilket kan avgöras vid baslinjetestningen. 

Ansiktsigenkänning: Vid testing av ansiktsigenkänning är det önskvärt att även läsa av 
ögonrörelser. Detta för att se om den typiska avläsningen av ansikten kan vara 
påverkad. Typiska ögonrörelser vid ansiktsigenkänning är att först titta på båda ögonen 
och sedan på munnen (Staffan Stenson, neuropsykolog, personlig kommunikation, 
2015-11-27). Testledaren får patientens svar som läggs samman med det 
neurofysiologen ser på sin skärm, det vill säga en laserprick som förflyttas med 
patientens blick.  
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Räkneuppgifter: En viktig funktion för patientens livskvalitet är att kunna räkna. Man 
har genom intraoperativ testning lyckats lokalisera subkortikala delar i höger 
parietallob, viktiga för multiplikation och addition, och bevarat dessa. Det har testats 
med räkningsuppgifter och Della Puppa (2015) föreslår att det borde ingå i 
standardtestningen i de fall då tumören sitter i eller nära i höger parietallob. Enklare 
additions- och subtraktionsuppgifter på en läsplatta är önskvärt under operation, med 
förbehåll att en baslinjetestning gjorts för att se till patientens individuella räkneförmåga 

5.4. Begränsningar 

Många högersidiga språkliga funktioner är, som tidigare nämnt, svåra att testa. 
Exempelvis är många av de delar som ingår i begreppet pragmatik svåra att hitta 
lämpligt testmaterial till samt att utvärdera och tolka resultatet. Detta gäller både pre- 
och postoperativt men i synnerhet intraoperativt. Pragmatisk förmåga varierar mycket 
mellan människor och påverkas av miljö och vem man kommunicerar med. Likaså kan 
vilken kultur man tillhör eller vilken social miljö man befinner sig i ha betydelse för vad 
som anses vara ett acceptabelt beteende. Det är alltså mycket svårt att avgöra vad som 
ska räknas som en pragmatisk nedsättning om problemen är av subtil karaktär (Ahlsén 
& Nettelbladt, 2008). Enligt Fernández Coello et al. (2013) behövs mer forskning för att 
ta reda på var regionerna som tar hand om olika sociala kognitiva delar är lokaliserade 
och sedan implementera tester för detta vid vakenkirurgi.  

5.4.1. Operationssituationen 

För en förståelse av hur testsituationen ser ut följer en beskrivning av 
operationssituationen. Under operation ligger patienten inbäddad i värmetäcken. 
Ansiktet är inte täckt men vid pannan och runt kraniet fästs skynken som spänns upp för 
att avgränsa och göra området bakom patienten, där skallbenet öppnas upp, sterilt. Detta 
innebär att testningen genomförs på en begränsad yta framför patienten. Vanligtvis 
genomförs testning på en läsplattta som är upphängd och vinklad i rätt ställning för att 
patienten ska se hela skärmen. Testledaren behöver ibland flytta på läsplattan för att få 
ögonkontakt med och samtala med patienten. Samtidigt som testledaren genomför sin 
testning får hen instruktioner från neurofysiologen, via en öronsnäcka, för att koordinera 
testningen med den elektriska stimuleringen. 

Vid vakenkirurgi finns flera andra omständigheter att ha i åtanke vid utformningen av 
test. I operationsrummet kan antalet personer variera och det är viktigt för kvaliteten i 
testningen och för patientens välbefinnande att det är lugnt i salen och att ljudnvån är 
dämpad. Patienten är påverkad av anestesi och bedövningsmedel och kan vara stressad 
på grund av den ovana operationssituationen med många syn- och hörselintryck. Det 
kan således vara vanskligt att genomgående bedöma eventuella svårigheter som 
uppträder som en effekt av DES. För att inte testledare och kirurger ska dra felaktiga 
slutsatser kan samma region behöva stimuleras upprepade gånger för att fast ställa om 
eventuell påverkan verkligen är en effekt av stimuleringen.  

Slutsatsen av detta är att många av de funktioner som är viktiga för språkligt och 
kommunikativt fungerande kan vara svårtestade vid vakenkirurgi. Vissa uppgifter är 
inte tidsmässigt genomförbara under de få sekunder som effekten av DES varar. Det 
kan också vara svårt att välja passande uppgifter som verkligen mäter det man vill mäta 
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(Fernández Coello et al., 2013). Operationssituationen samt utvärderingen av komplexa 
och multidimensionella funktioner kan vara ytterligande försvårande faktorer. 

5.5. Vidare forskning på området 

Litteraturstudiens genomgång har visat att det fortfarande idag finns bristfällig kunskap 
om vilka regioner som ansvarar för vilka funktioner. Vidare är fördelningen av 
funktioner i vår hjärna högst individuell och ingreppets utfall kan skilja sig åt 
exempelvis på grund av tumörlokalisation och patientens allmäntillstånd. En yngre 
hjärna kan tänkas klara ett ingrepp bättre jämfört med en äldre person. Man bör också 
ha i åtanke att ju fler funktioner som testas, desto fler kritiska områden kan komma att 
identifieras som skulle kunna vara ett hinder för total tumörresektion vilket innebär 
förkortad livslängd (De Witte & Mariëna, 2012). 

5.6. Metoddiskussion 

5.6.1. Brister med arbetet 

Detta arbete tar inte hänsyn till medicinska risker med att genomföra operationer i vaket 
tillstånd. Ekonomiska aspekter har inte heller beaktats. Det har inte funnits tillräckligt 
med data för att kunna dra några slutsatser om skillnader i funktion eller livskvalitet 
mellan personer som genomgått jämförbara operationer i vaket respektive i sövt 
tillstånd. De neurologiska institutioner som valts ut för redogörelse av testning under 
vakenkirurgi idag är få till antalet dock visar litteraturgenomgången att liknande 
tillvägagångssätt tycks finnas på flera institutioner. Kvalitetsbedömning av det lästa 
materialet har uteblivit.   

5.6.2. Arbetets styrkor 

En styrka i att inte genomföra kvalitetsbedömning av litteraturen har gett författarna 
information som annars hade sorterats bort. Syftet med detta arbete har varit att 
presentera funktioner viktiga för språk och kommunikation som lokaliserats i höger 
hemisfär och hur en del av dessa kan testas. Resultaten kan förhoppningsvis ligga till 
grund för vidare arbeten i framtiden. 

5.7. Vad kan motivera vakenkirurgi i höger hemisfär? 

Intraoperativ kartläggning med DES och testning av patienten i vaket tillstånd anses i 
dag vara det bästa sättet att lokalisera kortikala och subkortikala funktioner (De Witte & 
Mariëna, 2012; Fernández Coello et al., 2013; Duffau et al., 2003). Att implementera 
vakenkirurgi som standardmetod i höger hemisfär skulle ge möjlighet att genom 
kartläggning finna regioner viktiga för högersidiga funktioner, då man senast 2015 
under vakenkirurgi upptäckt högersidiga regioner viktiga för räkning (Della Puppa et 
al., 2015). Vid vakenkirurgi kan ofta en större del av tumören avlägsnas, recidivrisken 
minskas och därmed minskar förhoppningsvis även risken för ytterligare kognitiv 
påverkan (De Witte & Mariëna, 2012; Fernández Coello et al., 2013). Studier som har 
jämfört vakenkirurgi med vanlig kirurgi indikerar att vakenkirugi med DES bör 



  

 

 36

implementeras som standardmetod vid tumörkirurgi (De Witte & Mariëna, 2012; 
Fernández Coello et al., 2013).  

Förutom att använda standardtesten bör de intraoperativa uppgifterna anpassas efter 
patientens preoperativa livssituation, det vill säga arbete, fritidsaktiviteter och vanor (De 
Witte & Mariëna, 2012; Fernández Coello et al., 2013; Duffau, 2003). Är personen 
exempelvis dansare, jurist eller musiker kan bevarandet av de funktioner som vanligen 
är lokaliserade i höger hemisfär, såsom spatiala funktioner, omdöme och musikalitet, 
vara helt avgörande för att personen ska kunna återgå till hur livet såg ut preoperativt 
(De Witte & Mariëna, 2012). Det är också viktigt att välja testuppgifter med omsorg för 
att använda tiden då patienten är vaken optimalt (Fernández Coello et al., 2013). Då 
patienter med hjärntumörer ofta har en lång överlevnad efter en väl genomförd 
tumörresektion är det angeläget att behålla eller till och med förbättra deras livskvalitet 
(De Witte et al., 2015; Duffau, 2015).  

De stora individuella skillnader som observerats kan motivera att alla tumörer i höger 
hemisfär opereras i vaket tillstånd. Det är svårt att säkert veta hur mycket språkliga och 
kommunikativa funktioner som sitter i höger hemisfär liksom att säkerställa vilka 
regioner som ansvar för vilka funktioner. Att kunna testa patienten intraoperativt och 
observera subtila förändringar och avvikelser skulle kunna bevara viktiga funktioner. 

De test som används idag testar inte alla modaliteter som finns lokaliserade i höger 
hemisfär. Det blir i stor mån en subjektiv och godtycklig analys och tolkning som 
testledaren får göra. Det kan ändå finnas en vinst i att låta patienten spontantala samt att 
ställa frågor rörande sjukdomsinsikt och tid- och rum. För störst chans att upptäcka även 
de mest subtila förändringar borde en logoped vara testledare för uppgifter rörande 
språk och kommunikation i samarbete med en neuropsykolog. 

Ett testbatteri för högerhemisfäriska tumörer skulle behöva utvecklas likt de test som 
används för tumörer i vänster hemisfär. En interprofessionell utvecklingav test vore att 
föredra, det vill säga ett samarbete mellan logopeder, neuropsykologer, neurofysiologer, 
neurologer och neurokirurger. Delaktighet av en logoped skulle, med sin expertis inom 
språk och kommunikation, ge optimal chans till bevarande av dessa funktioner. Genom 
att integrera en del av det logopedmaterial som används för personer vid högersidig 
stroke skulle man genom få uppgifter testa många av de funktioner med betydelse för 
språk och kommunikation som lokaliserats i höger hemisfär (se bilaga 2, 3 & 4). 

Man kan inte anta sig veta var funktioner i hjärnan sitter utan att genomföra kirurgin 
vaken och med intraoperativ testning utförd av logoped eller annan testledare (Duffau, 
2003). Det stora antalet språkliga och kommunikativa funktioner i höger hemisfär är 
väsentliga att bevara men för att kunna rekommendera vakenkirurgiskt ingrepp krävs 
fortsatt insamling av data inom området samt utveckling av ett anpassat 
högerhemisfäriskt testbatteri. 
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6. Slutsats 

Förevarande studie har syftat till att beskriva höger hemisfärs funktioner med betydelse 
för språk och kommunikation samt beskriva hur de testas idag. Funktionerna har visat 
sig vara många till antalet, viktiga för att bibehålla språkliga och kommunikativa 
förmågor för att bevara livskvaliteten postoperativt men kan vara svårtestade 
intraoperativt. Två begrepp har framstått som särkilt betydelsefulla, neglekt och 
pragmatik för de funktionella, sociala och kommunikativa bortfall som medföljer 
nedsättningar i dessa funktioner. Individuella skillnader i hemisfärisk organisering, 
hänthet, kön och pragmatisk förmåga kan motivera neurokirurgi i vaket tillstånd. Enligt 
vår litteraturgenomgång är de test som vanligtvis används vid vakenkirurgi i höger 
hemisfär idag line bisection test för neglekt, synfältstest, bildbenämning och att räkna 
från 1-10. För att öka chansen att upptäcka subtila språkliga, kommunikativa och 
kognitiva nedsättningar borde en logoped och neuropsykolog närvara under testningen. 
Funktioner som vanligen testas vid högerhemisfärisk stroke är spatiala funktioner, tid- 
och rumsorientering, sjukdomsinsikt, läsning och skrivning. En integrering av de 
vakenkirurgitest som används idag och logopediska stroketest samt neuropsykologiska 
test är önskvärt för att få ett mer komplett testbatteri vid Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala. Denna studie ämnar ligga till grund för vidareutveckling av ett sådant 
testbatteri. Mer forskning om höger hemisfärs funktioner och hur dessa är organiserade 
behövs. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Tabell 5 och 6 

Söktabell till Institutionen för neurovetenskap, Akademiska Sjukhuset. Regioner, funktioner och testning i 
höger hemisfär. 

REGION FUNKTION TEST 

Ansiktsemotionstest presenterat med bilder 
med olika känslouttryck - gradera intensitet i 
känslouttrycken (Philippi et al., 2009).  

Frontallob 

 

Identifiera de sex grundemotionerna på bilder 
av ansikten; glädje, överraskning, sorg, ilska, 
rädsla och avsmak (Ekman & Friesen, 1971). 

Spatial medvetenhet Line bisection test  

Parietallob 

Räkning 
Räkneuppgifter presenteras på vit skärm: 
multiplikation och addition (Della Puppa et 
al., 2015). 

Hemianopsi 
(synfältsbortfall) 

Bildbenämning: bilder i par presenteras i 
motsatta kvadranter på en dator. Temporallob 

Minne Korttidsminnesfunktionstest 

Bildbenämning: bilder i par presenteras i 
motsatta kvadranter på en dator.  Occipitallob Visuella bortfall 

Visuellt stimuli 
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Tabell 6. Relationen mellan banor i vit substans och tumörlokalisation i höger hemisfär. 

NERVBANA FUNKTION TEST 

Ansiktsigenkänning 
Famous Face Recognition and Naming test 
(Rizzo et al., 2002).  

Identifiera 6 grundemotioner på bilder av 
ansikten (Ekman & Friesen, 1971) 

Ansiktsemotionstest presenterat med bilder 
med olika känslouttryck - gradera intensitet i 
känlouttrycken (Philippi et al., 2009). 

Ansiktsemotioner 

The Facial Emotion Identification Test (FEIT) 
(Genova et al., 2015) 

Task of cross-modal judgement: visuell och 
verbal associationstest (Fernández Coello et 
al., 2013). 

Right Inferior 
Frontooccipital 
Fascicle 
(rIFOF) 

Visuellt minne 

Semantiska associationstest (Fernández Coello 
et al., 2013 

Ansiktsigenkänning 
Famous Face Recognition and Naming test 
(Rizzo et al., 2002)  

The Facial Emotion Identification Test (FEIT) 
(Genova et al., 2015) 

Inferior Longitudinal 
Fascikel  
(ILF) 

Ansiktsemotioner 

Identifiera 6 grundemotioner på bilder av 
ansikten (Ekman & Friesen, 1971) 

Visuospatial 
uppmärksamhet Line bisection test (De Schotten et al., 2011) 

Dual tasks (Fernández Coello et al., 2013) 

Repetition (De Witte et al., 2015) 

Superior 
Longitudinal Fascikel 
(SLF 1,2,3) 
 Arbetsminne 

Räkning (De Witte et al., 2015) 

Unsinat fascikel 
(UF) 

Ansiktsigenkänning 
Famous Face Recognition and Naming test 
(Rizzo et al., 2002). 

Fornix tract Minne Bildigenkänning 
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Atrofi av 
hippocampus/ 
parahippocampus  

Ansiktsemotioner 
The Facial Emotion Identification Test (FEIT) 
(Genova et al., 2015). 

Uppmärksamhet Höger främre gyrus 
cinguli 

Visuo-spatiala funktioner 

Stroop test (Fernández Coello et al., 2013) 

Höger pars 
opercularis och 
dorsala delar av höger 
pars triangularis 

Mentala föreställningar “Reading the Mind in the Eyes”-test (Herbet 
et al, 2015) 
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Bilaga 2: Logopedbedömning: Tal, röst, språk, pragmatik 
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Bilaga 3: Bedömning av förmåga att tolka emotionella prosodiska kontraster från 
ljudband 
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Bilaga 4: Undersökning av språk och kommunikation vid högerhemisfärisk skada 
(akutavdelning) 

 


