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Navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS 

Navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) är en metod som gör att man kan kartlägga 

funktionen i olika områden i hjärnan, till exempel de områden som styr muskler och språk.  

Genom att hålla en magnetspole mot huvudet skickas magnetiska impulser genom skallbenet. 

Det skapar ett elektriskt fält inne i hjärnan. Fältet stimulerar nervcellerna så att de skickar iväg 

elektriska signaler. Beroende på vilket område av hjärnan som stimuleras leder signalen till olika 

resultat. Om man stimulerar det område av hjärnan där handens muskler finns representerade, 

leder signalen till att musklerna drar ihop sig och du upplever en muskelryckning i till exempel 

tummen. Om man stimulerar det område av hjärnan där benens muskler finns representerade, 

rycker det i stället i foten, benet eller tårna. 

När man kartlägger hjärnans språkområden stimuleras i stället olika områden som ingår i 

hjärnans språknätverk. Stimuleringen sker samtidigt som du ska benämna olika föremål som 

visas för dig på en skärm. Beroende på vilken del av språknätverket som stimuleras kan du 

uppleva att du inte kan benämna ett föremål trots att du vet vad det heter, eller att du kan 

benämna föremålet men att det tar längre tid. Det beror på att stimuleringen påverkar 

kommunikationen mellan olika delar av språknätverket, vilket förhindrar eller försenar din 

förmåga att benämna föremålet. Effekten upphör i samma stund som stimuleringen upphör. 

Före undersökningen 

För att undersökningen ska kunna genomföras krävs att du har gjort en 

magnetkameraundersökning av huvudet. 

Hur ska jag förbereda mig? 

På själva undersökningsdagen krävs inga särskilda förberedelser. Du kan äta, dricka och ta 

eventuella läkemedel som vanligt. Undvik att dricka kaffe eller minimera mängden kaffe före 

undersökningen eftersom det påverkar hur lätt nervcellerna i hjärnan aktiveras. Om du bär 

glasögon så ta gärna med kontaktlinser om du har det. Glasögonbågarna kan vara i vägen vid 

undersökningen, och då är det bra om du kan byta dina glasögon mot kontaktlinser. 

Så går det till 

Undersökningen utförs av en 

läkare eller biomedicinsk 

analytiker. Om man även ska 

kartlägga hjärnans språkområden 

kommer också en eller två 

logopeder att vara med. 

Du kommer att få sitta bekvämt 

tillbakalutad i undersökningsstolen 

och du kommer att vara vaken 

under hela undersökningen. 

Eftersom apparaten bullrar 

kommer du att bli erbjuden 

öronproppar. 

Hur lång det tar beror på hur 

många områden av hjärnan som 

ska kartläggas, men räkna med cirka 3 

timmar.  

Figur 1 Undersökning med nTMS 
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Hur mår jag efteråt? 

nTMS är en säker och välbeprövad metod. Det är mycket sällsynt med biverkningar. Vissa får 

en mycket lätt kortvarig huvudvärk eller brännande känsla över stimuleringsområdet. nTMS 

påverkar inte minnet eller inlärningen. 

När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret, och du får även veta ungefär hur lång 

tid det kan ta. 

 


