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- Lillhjärnan
- Grisryggen
- Stora kotan
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T2-ANATOMI: CNS I 
VERSION 2015-09-03

SYSTẸMA NERVỌSUM  
Nervsystemet 
SYSTẸMA NERVỌSUM CENTRẠLE (PARS CENTRẠLIS)  
Centrala nervsystemet (CNS). Består av hjärna och ryggmärg.  
SYSTẸMA NERVỌSUM PERIPHẸRICUM (PARS PERIPHẸRICA) 
Perifera Nervsystemet (PNS). Utgår från centrala nervsystemet. Delas upp i en somatisk och en 
autonom del.

cẹrebrum (telencẹphalon)  
Storhjärnan: två hemisfärer och deras förbindelser (encẹphalon = hjärnan i mer allmän betydelse). Se bild för lober.
 lọbus frontạlis  
 Pannloben/frontalloben: avgränsas mot lobus parietalis av sulcus centralis och mot lobus temporalis av fissura Sylvii  
 lọbus parietạlis  
 Hjässloben: avgränsas mot lobus frontalis av sulcus centralis, mot lobus temporalis av fissura Sylvii och mot lobus 

occipitalis av en tänkt linje mellan incisura praeoccipitalis och sulcus parietooccipitalis.  
lọbus occipitạlis  

 Nackloben: avgränsas mot lobus parietalis av en tänkt linje mellan incisura preoccipitalis och sulcus parietooccipitalis.  
lọbus temporạlis  

 Tinningloben: avgränsas mot lobus frontalis och lobus parietalis av fissura Sylvii och mot lobus occipitalis av en tänkt linje 
mellan incisura preoccipitalis och sulcus parietooccipitalis.  
ịnsula  

 ”Ön”: ligger innanför lobus parietalis, lobus frontalis och lobus temporalis, i botten av fissura Sylvii. 
 Utgör en egen lob, lobus insularis.  

 
cọrtex cẹrebri  

 Hjärnbarken: Innehåller nervcellskroppar (grå/rosa substans - innehåller sparsamt med myelin)

sụlcus centrạlis  
 Mittfåran: ligger mellan lobus frontalis och lobus parietalis.  

sụlcus laterạlis (fissụra Sỵlvii)  
Sidofåran: avgränsar lobus temporalis från lobus frontalis och lobus parietalis.  
sụlcus parietooccipitạlis  

 Hjäss-nack fåran: ligger mellan lobus parietalis och lobus occipitalis.  
sụlcus calcarịnus  

 Synfåran (calcarinus=häl/sporre): omges av primära synarean. Ligger i 90 graders vinkel mot sulcus parietooccipitalis  
incisụra preoccipitạlis  

 Nackinskärningen: ligger mellan lobus temporalis och lobus occipitalis.

gỵrus precentrạlis  
 Vindlingen direkt framför sulcus centralis. Innehåller ffa primära motorcortex.  

gỵrus postcentrạlis  
 Vindlingen direkt bakom sulcus centralis. Innehåller ffa primära sensoriska cortex.  

gỵrus cịnguli 
 Vindlingen direkt ovanför corpus callosum, ”gördelvindlingen”.  

gỵrus parahippocampạlis  
 Sitter medialt på undersidan av lobus temporalis.  

ụncus 
  Huvudet, eller kroken, mest rostralt på gyrus parahippocampalis.  

gỵrus temporạlis supẹrior 
 Vindlingen direkt under fissura Sylvii.

nụcleus lentifọrmis (utgörs av putạmen och glọbus pạllidus) 
 Linsformiga kärnan: anatomisk indelning av putamen och globus pallidus, mellan capsula interna och capsula externa. 

OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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Del av de basala ganglierna.  
putạmen  

  Lateral del av nucleus lentiformis.
glọbus pạllidus (pallidum, paleostriatum)  
”Den bleka globen”: del av nc. lentiformis. Består av pars externa och pars interna. Ligger mellan thalamus (medialt) 

och putamen (lateralt).  
nụcleus caudạtus  

 Svanskärnan: del av striatum som omsluter talamus och avgränsas lateralt mot nucleus lentiformis av capsula interna 
och medialt av sidoventriklarna. Del av de basala ganglierna.  
nụcleus subthalạmicus 

 Strax ovanför ”stjärnan”, medialt på frontalsnittet på ”stora hjärnan”. 
 Kärna som ligger strax under thalamus. Del av de basala ganglierna. 

striạtum (utgörs av nc. caudạtus och putạmen)  
 Srimmiga kroppen (vit och grå substans), del av basala ganglierna. Jmfr corpus striatum som även innefattar pallidum 

och fibersträngar. Kallas ibland neurostriatum. 

claụstrum  
 ”Murkärnan” (claustrum=mur): tunt platt stråk av grå substans som avgränsas av capsula externa (medialt) och 

extrema (lateralt).  

cạpsula intẹrna  
 Stråk av vit substans som separerar nucleus lentiformis från nucleus caudatus, på sin väg mot thalamus då banorna 

övergår i corona radiata. Försörjs av små grenartärer vilket är av betydelse vid strokediagnostik .  
cạpsula extẹrna  

 Stråk av vit substans mellan nucleus lentiformis och claustrum.  
cạpsula extrẹma  

 Stråk av vit substans mellan insula och claustrum.  
 

hippocạmpus  
 Grön på den lilla hjärnmodellen. 
 ”Sjöhästen”: minnesstruktur från amygdala till mamillarkropparna, ligger i botten av sidoventriklarna, på insidan av 

gyrus parahippocampalis.  
fọrnix  
Nr. 7 på ”sagittalsnittet”. 

 Hjärnvalv som förbinder hippocampus till hypotalamus (via mamillarkropparna) och löper på corpus callosums undersida.  
amỵgdala 

 Mandelkärnan: framför hippocampus i temporalloben, inuti uncus längst fram på gyrus parahippocampalis. ”Snäckan” på 
stora hjärnmodellens coronarsnitt. Bl.a. skräckcentrum.

cọrpus callọsum 
 Nr. 3 på ”sagittalsnittet”. 
 Hjärnbalken. Det stora förbindelsestråket mellan storhjärnans hemisfärer.  

commissụra antẹrior  
 Nr. 4 på ”sagittalsnittet”. 
 Tvärsgående ledningsbana som ligger i överkanten av tredje ventrikelns framvägg.  

commissụra postẹrior  
 Nr. 6 på ”sagittalsnittet”. 
 Tvärsgående ledningsbana som ligger strax under epifysen.  
 
diencẹphalon  
Mellanhjärnan  

OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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Minnesramsa för cerebellums djupa kärnor 
från medialt till lateralt:  
Fastän nc. fastigii

Globen är nc. globosus  
 
EnBoll med nc. emboliformis  
 
Tänder nc. dentatus
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thạlamus  
 Nr. 9 på ”sagittalsnittet”. 
 ”Kammare”: utgör den större delen av diencephalon. Omkopplingsstation. Alla olika sinnesintryck, förutom lukt, måste 

passera thalamus innan det kommer till storhjärnsbarken.  
adhẹsio interthalạmica  

  Nr. 5 på ”sagittalsnittet”. 
  Förbindelse mellan de två thalamushemisfärerna som går rakt igenom den tredje ventrikeln.  

subthạlamus  
 Område under thalamus, ovanför, lateralt om hypothalamus. Innehåller nucleus subthalamicus och en del olika 

ledningsbanor.  
hypothạlamus  

 Nr. 18 på ”sagittalsnittet”. 
 Ligger framför, något nedanför subthalamus och utgör den nedersta delen av diencephalon. Innehåller en rad kärnor som 

är centrala för regleringen av homeostasen såsom sömn, hunger, hormonkontroll, m.m.  
hypọphysis (glandula pituitaria)  

 Nr. 11 på ”sagittalsnittet”. 
 Undre hjärnbihanget, ärtstor endokrin körtel i kraniets sella turcica, fäster i en stjälk (infundibulum) och består av 

neurohypofys (bakre del) och adenohypofys (främre del)  
epithạlamus  

 Nr. 10 på ”sagittalsnittet” (inkl rosa stjälk!) 
 Består av epifysen och dess stjälk (som fäster till thalamus).

 glạndula pineạlis (corpus pineạle, epịphysis)  
  Nr. 10 på ”sagittalsnittet”. 
  Tallkottkörteln. Körtel som ligger under den bakre delen av thalamus, mellan de båda superiora colliculi (övre  

fyrhögarna). 

cerebẹllum  
Lillhjärnan. Står för motorik, koordination och inlärning m.m.  

hemisphẹrium cerebẹlli  
 Lillhjärnshalvorna, utan mitten/vermis.  

vermis  
 Lillhjärnsmasken. Löper mellan hemisfärerna.  

fọlia cerebẹlli (sg. fọlium cerebẹlli)  
Åsarna på cerebellum. Motsvarigheterna till gyrus på cerebrum.  
fissụrae cerebẹlli  

 Fårorna på cerebellum. Motsvarigheterna till sulcus på cerebrum.  
lobus antẹrior cerebẹlli  

 Den mindre/övre av cerebellums två lober.	  Fissura prima (ej i listan) 
skiljer de två loberna åt. OBS! Den tydliga fåran på modell är ej 
fissura prima, se anatomibok för uppdelning av lober.  
lobus postẹrior cerebẹlli  

 Den större/nedre av cerebellums två lober.  
tonsịlla cerebẹlli  

 De två knölarna på undersidan av lobus posterior. 
Sitter strax under flocculus.

nụcleus fastịgii 
Den mest mediala av de djupa kärnorna i cerebellum.  
nụcleus globọsus  
Kärnan lateralt om nc. fastigii i cerebellum.  
nụcleus embolifọrmis  

 Kärnan medialt om nc. dentatus  
nụcleus dentạtus  

OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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 Den största och mest laterala av de djupa kärnorna i cerebellum.  

 pedụnculus cerebellạris supẹrior, mẹdius et infẹrior  
 Nervstråk som förbinder cerebellum med mesencephalon via pons. Kan ses som en känga (se bild på föregående sida)  

där superior bildar skaftet, medius bildar tådelen och inferior bildar häldelen.
flọcculus  

 Liten ”ulltuss” som ligger precis under pedunculus cerebellaris inferior.  
nọdulus  

 Medial upphöjning av vermis som är förbunden med flocculus. ”Huvudet på masken”.

hjärnstammen  
Består av mesencẹphalon, pons och medụlla oblongạta,  

mesencẹphalon  
 Mitthjärnan. Ligger huvudsakligen mellan diencephalon och pons. Se bild strax ovan.  

pedụnculus cẹrebri  
  Består av crus cerebri och tegmentum (allt i mesencephalon utom tectum) ”Hela foten utom hälen (=tectum)”  

crus cẹrebri  
   Den del av pedunculus cerebri som ligger framför substantia nigra. ”Tårna”  

tegmẹntum (mesencephali)  
   Den del av pedunculus cerebri som ligger bakom substantia nigra. Begränsas från tectum mesencephali av  

aqueductus cerebri. ”Hålfoten”  
tectum mesencẹphali  

  Nr. 13 på sagittalsnittet. 
  Fyrhögsplattan. Den del av mesencephalon som ligger bakom aqueductus cerebri. ”Hälarna”  

collịculus supẹrior  
   Det övre av fyrhögsparen som tillsammans bildar den bakre delen av tectum mesencephali. Utgör en viktig  

omkopplingsstation för synintryck.  
collịculus infẹrior  

   Det nedre av fyrhögsparen som tillsammans bildar den bakre delen av tectum mesencephali. Utgör en viktig  
omkopplingsstation för hörselintryck.  

nụcleus rụber  
  Röd tusch på ”stora hjärnan”. 
  ”Den röda kärnan”. Ligger i ovandelen av mesencephalon. Tveksam funktion hos männsikor.  

substạntia nịgra  
  ”Svarta substansen”, som påträffas i hela mesencephalon och avgränsar tegmentum mesencephali från crus cerebri.  

Dopaminproducerande neuron ger den svarta färgen. Del av de basala ganglierna. 

pons  
Bryggan/Bron. Ligger mellan medulla oblongata och mesencephalon.  

pars dorsạlis pọntis 
Syns tydligt vid delning av hjärnstammen på ”lilla hjärnmodellen”  

  Den bakre delen av pons som har mer longitudinellt löpande fibrer.  
pars ventrạlis pọntis  
Syns tydligt vid delning av hjärnstammen på ”lilla hjärnmodellen”  

  Den främre delen av pons som har mer horisontellt löpande fibrer.

medụlla oblongạta  
 Den förlängda märgen. Förbinder medulla spinalis med pons.  

pỵramis (pl. pyrạmides)  
  Långsträckt ås som ligger på mediala delen av främre medulla oblongata, mellan olivae. Innehåller  

pyramidbanekorsningen.  
olịva  

  Olivformade utbuktningar på vardera sida om pyramis. Innehåller bl.a. nucleus oliva inferior.  
OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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medụlla spinạlis  
Ryggmärgen. Löper inuti ryggraden (i canalis vertebralis). Se bild på nästa sida. 

intumescẹntia cervicạlis  
Bokstaven E på ”grisryggen”  

 Utbuktning av ryggmärgen (ungefär mellan C3 – T2) som beror på all nervvävnad kopplad till den övre extremiteten.  
intumescẹntia lumbosacrạlis  
Nr. 12 på ”grisryggen”. 

 Utbuktning av ryggmärgen (ungefär mellan T11 – L1/L2) som beror på all nervvävnad kopplad till den nedre extremiteten. 
fissụra mediạna antẹrior  

 Nr. 6 på ”grisryggen” och Nr. 19 på ”ryggmärgssnittet”. 
 Fåra som löper i medellinjen på ryggmärgens framsida. Innehåller arteria spinalis anterior.  

cọnus medullạris  
 Nr. 14 på ”grisryggen”. 
 Den sista tappformade delen av ryggmärgen (L1-L2). Övergår caudalt i cauda equina. 

cạuda equịna 
 Nr. 15 på ”grisryggen”. 
 Hästsvansen. Den sista delen av ryggmärgen som består av ett knippe av vit substans. Börjar runt L1-2. 

cọrnu antẹrius  
Nr. 2 på ”ryggmärgssnittet”.
Ryggmärgens framhorn (tvärsnitt av columna anterior), består av grå substans. Innehåller bl.a. motorneuronkropparna.  
cọrnu postẹrius  
Ryggmärgens bakhorn (tvärsnitt av columna posterior), består av grå substans.  
cọrnu laterạle  
Nr. 3 på ”ryggmärgssnittet”.
Ryggmärgens lateralhorn. Grå substans. Särskilt 
framträdande mellan T1 och L2, samt mellan S2 
och S4. Innehåller bl.a. nucleus 
intermediolateralis med sina autonoma 
(sympatiska) nervfiber.  

nụcleus intermediolaterạlis  
Också nr. 3 på ”ryggmärgssnittet”.
Långsträckt kärna i cornu lateralis (T1-L2).  

 
funịculus antẹrior  
Nr. 22 på ”ryggmärgssnittet”.
Ryggmärgens främre vita substans.  
funịculus laterạlis  
Nr. 23 på ”ryggmärgssnittet”.
Ryggmärgens laterala vita substans.  
funịculus postẹrior  
Nr. 24 på ”ryggmärgssnittet”.
Ryggmärgens bakre vita substans.
radix ventrạlis  

 Nr. 5/10a på ”ryggmärgssnittet”. 
 De främre rötterna som utgår från ryggmärgen. Ligger innan de främre och de bakre nervfibrerna går ihop till en 

gemensam spinalnerv.  
radix dorsạlis  

 Nr. 6/10b på ”ryggmärgssnittet”. 
 De bakre rötterna som utgår från ryggmärgen. Ligger innan de främre och de bakre nervfibrerna går ihop till en gemensam 

spinalnerv.  
gạnglion spinạle  

 Nr. 21 på ”ryggmärgssnittet”. 

OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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 Utbuktning som ligger inuti radix dorsalis och innehåller kropparna till de primära 
afferenta nervcellerna.  
nn. spinạles (sg. nervus spinạlis)  

 Spinalnerverna som utgår mellan kotorna.  
  rami ventrạles  
  Syns på stora ryggkotan.  
  Spinalnervernas främre grenar.  
  rami dorsạles  
  Syns på stora ryggkotan. 
  Spinalnervernas bakre grenar.

menịnges (sg. mẹninx)  
Hjärnhinnorna som även går ner runt ryggmärgen. Se bild.  
 dura mạter craniạlis  
 Nr. 1 på sagittalsnittet. 
 Hårda hjärnhinnan. Den yttersta av hjärnhinnorna. Består av två blad, 

varav det ytterstaav de två sitter fast vid skallbenet. Är mycket kraftig och seg.  
 falx cẹrebri  

  Dubbelbladig invagination av dura mater som ligger mellan hjärnhalvorna.
 tentọrium cerebẹlli  

  Nr. 2 på sagittalsnittet. 
  Lillhjärnstältet. Dubbelbladig invagination av dura mater som ligger mellan stor- och lillhjärnan. Innehåller en 

öppning för den övre delen av mesencephalon (incisura tentorii = tentorie slitsen). Vid ökat tryck i hjärnan så kan en 
inklämning av denna del av mesencephalon ske.  

 dura mạter spinạlis  
 Nr. 102 på ”torsomodellen”. 
 Övergång av dura mater cranialis, men nu enkelbladig. Den yttersta hinnan som omger ryggmärgen. Ligger till skillnad 

från dura mater cranialis inte dikt an mot benet.  
  cạvum epidurạle  
  Lager av blodkärlsrik fettvävnad som ligger mellan ryggraden och dura mater spinalis.  

arachnoidẹa mạter craniạlis et spinạlis  
 Nr. 103 på ”torsomodellen” (arachnoidea mater spinalis). 
 Spindelvävshinnan. Den mellersta av hinnorna som ligger an mot dura mater. Mellan dura och arachnoidea mater finns det 

normalt mycket smala cavum subdurale.  
 cạvum subarachnoideạle  

  Det anatomiska rum som ligger mellan pia mater och arachnoidea mater. Innehåller likvor och är genomkorsat av 
bindvävsstråk.  

  cistẹrna cerebellomedullạris (cisterna magna) 
   Stor öppning i cavum subarachnoidale som ligger mellan cerebellum och medulla oblongata. Kommunicerar 

med den fjärde ventrikeln via foramen Magendi och foramina Luschkae.
pia mạter craniạlis et spinạlis  

 Mjuka hjärnhinnan. Den innersta av hinnorna som ligger direkt an mot nervvävnaden.

likvorrum och likvorcirkulation  
Utrymmet mellan pia och arachnoidea mater där cerebrospinalvätskan/likvor cirkulerar  

ventrịculus laterạlis  
 Sidoventrikeln. Likvorfyllt hålrum som ligger inuti varje storhjärnshemisfär. Kommunicerar med tredje ventrikeln via 

foramen interventriculare (foramen Monroi).  
forạmen interventriculạre (foramen Monroi)  

 Öppningen mellan sidoventriklarna och den tredje ventrikeln.  
ventrịculus tẹrtius  

 Den tredje ventrikeln. Likvorfyllt hålrum som ligger i medellinjen mellan de båda thalamushalvorna. Genomkorsas av 
adhesio interthalamica.  

OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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aquedụctus cẹrebri  
 Ligger i gränslandet mellan tegmentum från tectum. Utgör förbindelsen mellan den tredje och den fjärde ventrikeln.  

ventrịculus quạrtus  
 Likvorfyllt hålrum som ligger mellan hjärnstammen och cerebellum.  

apertụra mediạna ventrịculi quarti (foramen Magendi)  
 Öppning medialt i den fjärde ventrikeln som medierar kommunikation mellan den fjärde ventrikeln och cisterna 

cerebellomedullaris.  
apertụrae laterạles ventrịculi quarti (foramina Luschkae)  

 Öppningar lateralt i den fjärde ventrikeln som förbinder den fjärde ventrikeln med cisterna cerebellomedullaris.  
canạlis centrạlis  

 Likvorfylld kanal som löper mitt i hela ryggmärgen. Utgår från den fjärde ventrikeln.  
 

plexus choroidẹus  
Är blå på den stora hjärnmodellen.
Kärlrik körtelaktig vävnad som täcker delar av ventrikelväggarna väggarna (ffa taket i tredje och fjärde samt botten i de 
laterala ventriklarna) och som kan filtrera blod för att bilda likvor. 
granulatiọnes arachnoideạles  
Syns ej på modell.  
Små permeabla knottror av arachnoidea som huvudsakligen sticker upp i sinus sagittalis superior och som gör så att likvor 
kan återupptas i blodet.  

 
nervi craniales  
Kranialnerverna: 12 pariga nerver som utgår ifrån hjärnans strukturer och förmedlar olika modaliteter)

nervi (n.n.) olfactọrii (I)  
Syns ej på modell. Luktloben är den gula strukturen på främre undersidan av stora hjärnan (vita strukturen på lilla hjärnan).
Luktnerverna. Oerhört korta nerver som går från näshålans tak till luktloben (bulbus olfactorius) via lamina cribrosa. I 
luktloben synapsar de och bildar luktbanan (tractus olfactorius) som leder sensoriska signaler till hjärnan.  
nervus (n.) opticus (II) 
Syns bäst på ögonmodellen.
Synnerven, som förmedlar sensorisk information från retina i ögat mot hjärnan. Korsar anteriort om mitthjärnan i chiasma 
opticum och övergår i synbanorna (tractus opticus).  
n. oculomotọrius (III) 
Ögonmotoriska nerven, som styr samtlig ögonmuskulatur förutom m. rectus lateralis och m. obliquus superior. De styr även 
pupillreflexen och ögonlocken. Urspringer i anteriora mitthjärnan i höjd med de superiora kolliklarna.  
n. trochleạris (IV) 
Försörjer endast ögats musculus oblicuus superior, en muskel som fäster i en s.k. trochlea (därav namnet). Den trocklar 
sig dessutom fram som den enda kranialnerven med ursprung på mitthjärnans baksida.  
n. trigẹminus  (V) 
”Trillingnerven” står för såväl ansiktets sensorik som vissa motoriska funktioner såsom bitning, tuggning och sväljning. 
Utträder som två nervrötter ur laterala pons (en tjockare sensorisk och en tunnare motorisk radix), som går samman i 
ganglion trigeminale innan den åter förgrenar sig och bildar tre nerver (de två sensoriska n. ophtalmicus (V1), från 
ansiktets övre delar, och n. maxillaris (V2), från ansiktets mellersta delar, samt den sensorimotoriska n. mandibularis (V3), 
som dels skickar sensorisk information från ansiktets nedre delar och kinderna, och dels styr tuggmuskulatur och m. tensor 
tympani).  
n. abdụcens (VI) 
Den abducerande kranialnerven innerverar motoriskt ögats musculus rectus lateralis, som abducerar ögat. Nervus 
abducens utgår medialt i vinkeln mellan pons och pyramis.  
n. faciạlis (VII) 
Ansiktsnerven förmedlar bland annat motorisk innervation till muskler för ansiktsuttryck (mimisk muskulatur) och m. 
stapedius samt sensorisk innervation bl.a. från smaklökar på tungans främsta 2/3. Utträder som de två mindre, mediala 
knippena på varje sida, lateralt mellan pons och oliva (nedanför n. vestibulocochlearis). Den minsta/mest mediala kallas 
även n. intermedius, och omnämns ibland som kranialnerv XIII, eller också som en del av n. facialis. Den ger upphov till 
nervus petrosus major (tårkörtlar) och chorda tympani (smak) och är ansvarig för smak och autonom funktion.  

OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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n. vestibulocochleạris (VIII) 
Innerverar sensoriskt vestibulum och cochlea, d.v.s. hörsel och balansorganen. (a.k.a. hörselnerven) Går ut ur hjärnan vid 
pons bakre kant, invid (lateralt om) n. facialis.  
n. glossopharyngẹus (IX)

 Nr. 11 på ”helkroppssagittalsnittet”  
”Tung- och svalgnerven” (glossus = tunga). Innerverar bl.a. sensoriskt tonsillerna, svalget och bakre 1/3 av tungan, samt 
motoriskt endast musculus stylopharyngeus. Lämnar hjärnan bakom oliva, superiort om n. vagus.
n. vagus (X)

 Nr. 17 på ”helkroppssagittalsnittet”  
”Den kringirrande nerven”, a.k.a. den pneumogastriska nerven. Har ett stort antal grenar som försörjer ett område från 
örat (se Arnolds reflex = man hostar då man petar sig i örat p.g.a. vagusirritation) till halva tjocktarmen. Ger bl.a. upphov 
till n. laryngeus superior och n. laryngeus recurrens (nämns på demonstration III). N. laryngeus recurrens är ensam om att 
innervera abduktionsmuskulatur i stämvecken. Särskilt viktig för det autonoma nervsystemet. Utträder strax nedom om n. 
glossopharyngeus, bakom oliva på medulla oblongata.  
n. accessọrius (XI) 
Den accessoriska nerven försörjer musculus sternochleidomastoideus och trapezius i nacken/ryggen, och utgår egentligen 
ifrån ryggradens nervrötter C1-C5/6, men går in i kraniet via foramen magnum och ut tillsammans med ”äkta” 
kranialnerver. (”kandidatnerven”= rycka på axlarna och skaka på huvudet vid en fråga)  
n. hypoglọssus (XII)

 Nr. 12 på ”helkroppssagittalsnittet”. ”Nerven under tungan” försörjer huvuddelen av tungans muskulatur motoriskt och 
utgår ifrån hjärnstammen med många rötter mellan pyramis och oliva.

OBS! De fyra nedersta rötterna på hjärnstamsmodellen är spinalrötter  
 från C1.  

 
 
 

Detta kompendium är skapat i Lund av Hampus Holmer, Anton Jarnheimer och Alexander Astermark och bygger 
bland annat på ett tidigare amanuenshäfte av Mark Frick. Feedback skickas med fördel till 
alexander.astermark@gmail.com.

OBS! Kompendiet är inte granskat av fakulteten, varför utbildningen inte kan ta ansvar för eventuella felaktigheter!
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Minnesramsor för kranialnervernas namn och 
modaliteter 

Namnramsa Nerv   Modalitetsramsa 
Oh  nn. olfactorii  Some 
Once  n. opticus  Say 
One  n. oculomotorius Money 
Takes  n. trochlearis  Matters 
The  n. trigeminus  But 
Anatomy n. abducens  My 
Finals  n. facialis  Brother 
Very  n. vestibulocochlearis Says 
Good  n. glossopharyngeus Big 
Vacations n. vagus  Brains 
Are  n. accessorius  Matter 
Heavenly n. hypoglossus  More 

S: sensorisk, M: motorisk, B: blandad

Kranialnervernas utlopp från hjärnstammen 
(OBS överensstämmer ej helt med modell)
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