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Allt större intresse riktas mot tidiga stadier av Alzheimers sjukdom          
(AD). Analys av biomarkörer i cerebrospinalvätskan och       
neuropsykologisk testning har framhållits som verksamma metoder       
för tidig AD-diagnostik. Föreliggande studies huvudsyfte var att        
undersöka gruppskillnader mellan patienter med lindrig kognitiv       
störning (MCI) med respektive utan en biomarkörprofil för trolig         
förekomst av Alzheimers sjukdom. Grupperna särskildes genom       
kvoten Aβ42/p-tau * 100 och gränsvärdet 1372. Undersökta mått         
inkluderade seriepositionseffekter på Rey Auditory Verbal Learning       
Test under inlärning respektive fördröjd återgivning. Vid inlärning        
skilde sig inte MCI-grupperna men uppvisade sänkt primacy- och         
middle- samt relativt välbevarad recencyprestation i jämförelse med        
kontrollgrupp. Vid fördröjd återgivning skilde sig inte gruppernas        
seriepositionseffekter; tydliga skillnader fanns dock mellan      
MCI-gruppernas generella minnesprestation. Detta stödjer potentialen      
hos kvoten Aβ42/p-tau att urskilja MCI-patienter med ökad risk för          
AD. Jämte studiens begränsningar diskuteras seriepositionseffekters      
förmåga att särskilja olika kliniska grupper, där recencyinlärning        
framhålls som ett mått med svag urskillningsförmåga. 
 

Vi blir allt äldre – och med ålderdomen anländer inte sällan glömskan. Demenssyndrom –              
eller neurocognitive disorders som de benämns i DSM-5 (American Psychiatric Association,           
2013) – utgör en stor utmaning för sjukvården världen över. Kostnaderna för dessa             
neurokognitiva sjukdomar är enorma sett till människoliv, lidande och offentliga medel.           
Bland dem är den neurodegenerativa Alzheimers sjukdom (AD, se bilaga 1 för lista över              
förkortningar) den i särklass vanligaste, motsvarande ca 50-70 % av samtliga fall (Winblad et              
al., 2016). Då den främsta riskfaktorn för att utveckla AD är hög ålder – prevalensgraden               
beräknas dubbleras vart femte år efter 65 års ålder (Ziegler-Graham, Brookmeyer, Johnson &             
Arrighi, 2008) – väntas sjukdomens förekomst öka i takt med en globalt allt äldre befolkning.               
År 2015 var nästan 47 miljoner människor världen över drabbade av olika former av demens,               
en siffra som förväntas öka till 75 miljoner år 2030 och 131 miljoner år 2050 (Prince et al.,                  
2015). WHO har beskrivit denna trend som en snabbväxande epidemi och slagit fast att AD               
och andra neurokognitiva sjukdomar bör betraktas som en prioriterad folkhälsofråga (Winblad           
et al., 2016). 
 
Prioriteringen kompliceras av att kunskapsläget kring AD fortfarande är begränsat. Inga           
effektiva behandlingar – farmakologiska eller andra – existerar i dagsläget, även om flera             
pågående studier syftar till att finna verksamma läkemedel (Berk, Paul & Sabbagh, 2014;             
Winblad et al., 2016). Skulle något initiativ visa sig framgångsrikt tyder mycket på att              
AD-behandling för att vara verksam bör sättas in så tidigt i den patologiska processen som               
möjligt, under den prekliniska eller prodromala fasen. Redan idag kan tidig identifikation av             
AD dock vara värdefull för att möjliggöra sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling och          
underlätta planeringen av adekvat vård och omsorg (Winblad et al., 2016).  
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Över tid har allt större intresse kommit att riktas mot gränslandet mellan normal kognition och               
tidiga tecken på neurokognitiv nedsättning. Jack et al., (2010) beskriver AD som en             
patofysiologisk sjukdomsprocess som kan inledas ett par decennium före yttringarna av           
kliniska symptom. Winblad et al. (2016) framhåller att en huvudutmaning i den kliniska             
bedömningen av AD-patienter består i att överföra koncept och metoder som i huvudsak             
utvecklats för långt gången demens till tidigare sjukdomsstadier. Olika konstrukt för att            
konceptualisera den tidiga gråzonen mellan friskt och sjukt har förekommit av vilka lindrig             
kognitiv störning (MCI) varit det mest livskraftiga (Petersen et al., 2014; Ward, Arrighi,             
Michels & Cedarbaum, 2012). En nyhet i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) är             
diagnosen mild neurocognitive disorder (mNCD). Diagnosen är sprungen ur         
MCI-forskningen och syftar delvis till att standardisera beskrivningen av det kliniskt           
heterogena MCI-syndromet; de båda konstrukten är i princip likvärdiga (Sachs-Ericsson &           
Blazer, 2015). 
 
Neurokognitiv sjukdom, mNCD, MCI och SCI – ett ramverk för tidig AD-diagnostik 
I och med införandet i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) av termen            
”neurocognitive disorder” introduceras en ny logik i AD-diagnostiken. Förfarandet kan          
beskrivas som en tvåstegsprocess, där det första steget syftar till att urskilja förekomst och              
grad av relevanta symptom. Major respektive mild neurocognitive disorder (i föreliggande           
studie benämnda som neurokognitiv sjukdom respektive mNCD) är paraplybegrepp för          
allvarliga respektive lindriga nedsättningar av en eller flera kognitiva domäner. Neurokognitiv           
sjukdom innebär signifikant nedsättning av kognitiv funktion – dels subjektiv (skattad av            
patient eller närstående), dels objektiv (skattad genom standardiserad neuropsykologisk         
testning). De kognitiva bristerna ska inverka på individens självständighet vid utförandet av            
dagliga aktiviteter och inte enbart visa sig under delirium eller bättre kunna förklaras med              
andra mentala störningar. Skillnaden mellan neurokognitiv sjukdom och mNCD kan          
beskrivas som en grad- snarare än artskillnad: i det senare fallet viss snarare än synnerlig               
nedsättning av kognitiv prestation, i kombination med en bevarad förmåga att självständigt            
utföra vardagliga aktiviteter (om än förmågan kan vara försämrad och exempelvis kräva            
kompensatoriska strategier). 
 
Nedsättningarna kan ha sin grund i ett brett spektrum av underliggande organiska tillstånd             
varför den diagnostiska processens andra steg syftar till att om möjligt bestämma symptomens             
etiologi. Undergrupper för neurokognitiv sjukdom inkluderar disparata etiologier såsom AD,          
Lewykroppsdemens (LBD), frontotemporal demens (FTD), vaskulär kognitiv störning (VaD),         
traumatisk hjärnskada (TBI), HIV, Huntingtons sjukdom och övriga orsaker. För att enligt            
gällande diagnostiska kriterier i DSM-5 koda en neurokognitiv sjukdom som varande av            
AD-etiologi krävs tecken på gradvis debut och progression, en utifrån familjehistorien eller            
genetisk testning dokumenterad kausativ genetisk mutation för AD eller tydliga bevis på            
nedsättning av episodminnet samt ytterligare minst en kognitiv domän, slutligen avsaknad av            
tecken på blandad etiologi. 
 
En av många delad förhoppning är att biomarkörer i framtiden ska få en större roll inom                
klinisk AD-diagnostik. I rådande forskningskriterier för AD har förändringen redan skett. Den            
ursprungliga standarden i form av National Institute of Neurological Disorders and Stroke –             
Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA)-kriterierna       
(McKhann et al., 1984) har vidareutvecklats av National Institute on Aging-Alzheimer’s           
Association (NIA-AA) (Albert et al., 2011; McKhann et al., 2011) och International Working             
Group (IWG-2 i reviderad form) (Dubois et al., 2007; Dubois et al., 2014). I NIA-AA- och                
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IWG-2-kriterierna kompletteras yttringar av gängse kliniska symptom med förekomst av          
etablerade biomarkörmått för AD (närmare beskrivna i avsnittet ”Biomarkörer i          
cerebrospinalvätskan som tidigt diagnostiskt verktyg vid Alzheimers sjukdom”). 
 
Försök att beskriva tidiga och/eller lindriga former av kognitiv nedsättning har följt ett             
förlopp nära besläktat med den ökande förståelsen av AD och andra neurokognitiva            
sjukdomar. Historiskt sett har skiftande definitioner av MCI förekommit, något som försvårar            
jämförelser mellan olika studier (Panza et al., 2005; Ward et al. 2012). Petersen et al. (2014)                
beskriver MCI som “a concept in evolution”, utvecklat från slutet av 1980-talet och framåt              
utifrån en utbredd klinisk medvetenhet om förekomsten av en gråzon av kognitiv nedsättning             
som inte fångades av dåtidens binära diagnostik (avsedd att konstatera när- eller frånvaro av              
demens), samt en brist på kliniska termer för att beskriva gråzonen ifråga. Från att ha               
betecknat ett tänkt förstadium till AD präglat av nedsatt episodminne breddades           
MCI-begreppet gradvis till att även inkorporera lindriga kognitiva nedsättningar med grund i            
andra etiologier, liksom sådana inom andra kognitiva domäner än episodminnet. I och med             
utkristalliseringen av en internationell standard i form av de så kallade           
Petersen/Winblad-kriterierna (Petersen, 2004; Winblad et al., 2004) blev MCI med          
AD-etiologi en undergrupp bland flera. Denna utveckling avspeglar sig i de nya            
mNCD-kriterierna, utarbetade av en arbetsgrupp vilken haft som ambition att i diagnosen            
inrymma en diversifierad grupp av patologier, inklusive sådana som kan förekomma hos            
yngre individer, liksom övergående, statiska och reversibla kognitiva nedsättningar (Ganguli          
et al., 2011). 
 
I en parallell utveckling har försök genomförts att urskilja undergrupper avMCI (och därmed i              
förlängningen även mNCD). En bestående utmaning finns i besvarandet av frågan vilka            
individer med MCI som senare kommer att genomgå en så kallad ”konvertering” (och             
utveckla AD eller andra neurokognitiva sjukdomar) och vilka som kommer att uppvisa en             
oförändrad klinisk bild eller rentav ha förbättrats vid uppföljning (Espinosa et al., 2013;             
Winblad et al., 2016). I Petersen/Winblad-kriterierna görs en distinktion mellan fyra typer av             
MCI: amnestisk MCI (aMCI) med nedsatt episodminnesförmåga, icke-amnestisk MCI         
(naMCI) med nedsättning i någon annan kognitiv domän, samt två kombinationsformer:           
nedsatt minnesförmåga i kombination med nedsättning inom ytterligare minst en domän           
(m-aMCI), respektive nedsättning i minst två domäner utan nedsättning i episodminnet           
(m-naMCI) (Petersen, 2004). 
 
Lezak, Howieson, Bigler och Tranel (2012) framhåller det lovvärda i att försöka diagnosticera             
progredierande demenssyndrom så tidigt som möjligt. Samtidigt noterar de att det           
diagnostiska arbetet i gränslandet mellan normalfunktion och demens (liksom gränslandet          
mellan aMCI och tidig AD) är svårt. De menar att MCI-diagnosen är icke-reliabel, något som               
bland annat visat sig i skiftande nivåer av konvertering från MCI till AD i olika               
uppföljningsstudier. Stor variation mellan enskilda studier råder enligt Canevelli et al. (2016)            
också avseende graden av återgång från MCI till normal kognition. I epidemiologiska studier             
har kraftigt varierande prevalens- och incidenstal för MCI förekommit. En systematisk           
review-artikel av Ward et al. (2012) påvisar påtaglig variation inte bara mellan närbesläktade             
konstrukt såsom AAMI (age-associated memory impairment), CIND (cognitive impairment         
no dementia), MCI och aMCI utan också inom konstrukten. I de av Ward et al. (2012)                
granskade studierna skiftar incidencen för MCI mellan 21,5-71,3 per 1000 personår och            
prevalensen mellan 3-42 %. För aMCI varierade incidensen mellan 8,5-25,9/1000 personår           
och prevalensen mellan 0,5-31,9 %. En alternativ sammanställning av populationsstudier av           
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Petersen et al. (2014) uppvisar prevalensestimat varierande mellan 7,7-42 %. Ward et al.             
(2012) härleder de stora skillnaderna till skiftande operationella MCI-definitioner i olika           
studier och efterlyser standardisering. Petersen et al. (2014) framhåller att omdömen som att             
MCI är en instabil, heterogen eller icke-reliabel diagnos är valida om konstruktet betraktas i              
sin tidigare tappning som ett renodlat förstadium till AD, men att diagnosens breddning gett              
heterogenitet som en naturlig konsekvens, en sådan som kräver att studier tar hänsyn också              
till undergrupper inom den vidare MCI-populationen. 
 
Ett av kriterierna för både MCI och mNCD handlar om subjektivt skattade kognitiva             
försämringar, något som också benämns som subjektiv lindrig kognitiv störning (SCI). Även            
här varierar prevalenstalen stort, från 22 % till 56 % och så högt som 88 % hos äldre (DeCarli,                   
2003; Edmonds, Delano-Wood, Galasko, Salmon & Bondi, 2014). SCI är en diagnos som             
ställs när en individ upplever kognitiv försämring på ett eller flera områden, men där en               
undersökning inte ger några indikationer på objektiv försämring jämfört med åldersjusterade           
normer. De upplevda försämringarna kan gälla minne, men även andra kognitiva domäner            
såsom språk, visuospatial förmåga eller exekutiv förmåga (DeCarli, 2003). Subjektiva          
kognitiva försämringar undersöks vanligtvis med hjälp av intervju och/eller         
skattningsformulär ifyllda av patient eller närstående, där aktuell funktion jämförs med           
tidigare förmåga. Ett exempel är mätverktyget ECog (Everyday Cognition Questionnaire),          
med vilket man undersöker patientens förmåga att genomföra vardagssysslor nu jämfört med            
för tio år sedan (Edmonds et al., 2014). SCI kan enligt Edmonds et al. (2014) betraktas som                 
ett möjligt tecken på tidig utveckling av neurokognitiv sjukdom. Alternativa          
förklaringsmodeller framhåller andra orsaker till den större förekomsten av SCI bland äldre,            
exempelvis geriatrisk depression, ett inom gruppen vanligt förekommande tillstånd som kan           
påverka kognitiva funktioner negativt (DeCarli, 2003). Forskningsresultat kring samband         
mellan subjektivt skattade nedsättningar av kognitiva förmågor och objektivt skattade sådana           
har varit motsägelsefulla (Andersson, 2007) och överlag har inga starka samband hittats            
(Edmonds et al., 2014). Farhågor har enligt de senare rests om att synen på SCI som tidig                 
indikator på neurodegeneration riskerar att leda till överdiagnosticering av MCI, så kallade            
falska positiva fel. Subjektiv överskattning av kognitiv försämring har funnits tillhöra normalt            
åldrande medan underskattning kunnat relateras till AD-biomarkörer och konvertering från          
MCI till demens. Detta skulle enligt Edmonds et al. (2014) kunna bero på den minskade               
självmedvetenhet som ofta förekommer hos individer med neurokognitiv sjukdom.         
Möjligheten att minska vikten som tillmäts subjektivt skattade besvär vid diagnosticering av            
kognitiv försämring för att istället sätta större tillit till objektiva mått såsom biomarkörer och              
utförlig neuropsykologisk testning har tagits upp av Jak et al. (2009) liksom Edmonds et al.               
(2014). 
 
Utvidgat och utvecklat bruk av såväl biomarkördiagnostik som neuropsykologisk testning har           
framhållits som användbara verktyg för att på ett tidigt stadium av kognitiv nedsättning utröna              
tänkbar underliggande etiologi samt predicera utfall för undergrupper och individer inom           
MCI-populationen (se exempelvis Albert et al., 2011; Gaugler et al., 2013; McKhann et al.,              
2011; Sachs-Ericsson & Blazer, 2015; Winblad et al., 2016). Sökande pågår efter nya eller              
förfinade biomarkörer (se exempelvis Eskildsen et al., 2013; Torosyan, Dahlbom, Czernin,           
Phelps & Silverman, 2013) och neuropsykologiska mått (se exempelvis Damian et al., 2013;             
Egli et al., 2014) som enskilda eller i kombination (se exempelvis Delano-Wood et al., 2009)               
bättre skulle kunna identifiera vilka patienter med MCI som löper störst risk att senare              
utveckla AD. NIA-AA:s forskningskriterier för MCI med AD-etiologi föreslår fyra          
sannolikhetsnivåer för att bestämma diagnosen: oklar (förekomst av kliniska symptom men           
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med otydliga, icke-informativa eller otestade biomarkörer); låg (negativa biomarkörer),         
mellan (positiva biomarkörer för antingen β-amyloidinlagring eller neurodegeneration) och         
hög (positiva biomarkörer för både β-amyloid och neurodegeneration). Sachs-Ericsson och          
Blazer (2015) förutspår att identifikationen av framtida biomarkörer kommer att göra det            
möjligt att urskilja och specificera etiologin inte bara för neurokognitiv sjukdom, utan också             
för mNCD. De framhåller vikten av att genom forskning förfina definitioner och subtyper             
ytterligare för att i framtiden i högre grad kunna basera diagnosen på etiologi, prognos och               
behandlingsrekommendation. I nästa avsnitt beskrivs en teoretisk, biomarkörförankrad modell         
för AD-patologins etiologi och framväxt närmare. 
 
Alzheimers sjukdom – en långvarig patofysiologisk process 
Ett första kliniskt tecken på Alzheimers sjukdom brukar i typfallet vara nedsättningar i             
episodminnet, följda av nedsättningar inom andra kognitiva domäner. Typiska         
neuropsykologiska särdrag vid AD i tidigt skede består i huvudsak av episodisk            
minnesstörning (amnesi), verbala svårigheter (afasi), nedsatt visuospatial funktion (apraxi),         
försämrad uppmärksamhet och exekutiv funktion. I ett tidigt skede uppvisar individen ofta            
relativt intakt arbetsminne, perception och motorisk förmåga, samt intakt personlighet men           
påverkad anpassning (i form av ängslan, oro och depressiva besvär). Under           
sjukdomsutvecklingen får individen gradvis allt svårare att genomföra vardagliga aktiviteter,          
alltmer framträdande symptom i redan drabbade domäner, samt senare i processen           
psykiatriska symptom såsom konfusion och hallucinationer, liksom motoriska nedsättningar         
(Almkvist, 2014). 
 
Så småningom avlider individen, och om en obduktion därefter genomförs visar sig inte sällan              
diskrepans mellan klinisk och neuropatologisk diagnos. AD-diagnostik kompliceras av att          
AD-patologi ofta är heterogen. Då uppföljningar av patienter med en klinisk AD-diagnos            
gjorts post mortem, har det visat sig att många patienter inte uppfyller kriterier för AD. Enligt                
Gaugler, Kane, Johnston och Sarsour (2013) kan så många som 20 % av AD-patienterna vara               
felklassificerade. Omvänt har många äldre personer som uppfyller neuropatologiska kriterier          
för AD enligt Winblad et al. (2016) inte demens då de dör. Differentialdiagnostiken försvåras              
av att blandformer med drag av olika typer av demenssyndrom är vanliga:            
obduktionsverifierade studier låter ana att en majoritet av alla fall av neurokognitiv sjukdom             
skulle kunna utgöras av blandformer av AD och VaD. Albert et al. (2011) lyfter fram               
förekomsten av vaskulär patologi, i synnerhet i samband med MCI, som särskilt utmanande             
utifrån ett diagnostiskt perspektiv. Då AD-patologi ofta samexisterar med vaskulär patologi, i            
synnerhet vid högre åldrar, kan båda antas ligga bakom kognitiv dysfunktion, något som             
försvårar möjligheterna att fastställa dysfunktionens primära orsak. Enligt Winblad et al.           
(2016) blir svårigheterna avseende sen diagnostik än mer framträdande vid tidig diagnostik. 
 
Ovanstående beskrivning av en klinisk utvecklingskurva kan betraktas som den del av            
isbergets volym som befinner sig ovanför vattenytan. Då de första kliniska yttringarna av AD              
visar sig har den patofysiologiska processen troligtvis pågått i det tysta under en längre tid. En                
under de senaste åren inflytelserik modell för att beskriva en generell patofysiologisk            
AD-utveckling har utformats av Jack et al. (2010). Modellen beskrivs utförligt i resterande del              
av föreliggande avsnitt: 
 
Jack et al. (2010) beskriver den egentliga AD-demensen som slutstadiet som följer på en              
mångårig preklinisk fas präglad av en gradvis ansamling av patologiska förändringar, följd av             
en prodromalfas sammanfallande med MCI. Utvecklingen av AD kan enligt modellen           
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beskrivas som präglad av en kaskadeffekt på systemnivå, där utvecklingen inleds med            
avvikelser i hjärnans behandling av ett specifikt protein (amyloid precursor protein eller APP)             
vilket leder till överproduktion eller reducerad rensning av β-amyloid – en grupp peptider             
(aminosyrakedjor mindre omfattande än proteiner) – i det centrala nervsystemet. Genom           
okända mekanismer leder den ökade förekomsten av β-amyloid i sin tur till abnorm             
sammanklumpning av tau-protein, synaptisk dysfunktion, celldöd och krympt hjärnvolym.         
Dessa förändringar yttrar sig neuropatologiskt i form av välkända AD-kännetecken såsom           
β-amyloidplack (tecken på β-amyloidinlagring), neurofibrillära härvor (hopklumpningar av        
hyperfosforylerat tau (p-tau) och döda eller döende neuroner, förkortat NFT), samt olika            
tecken på neurodegeneration: atrofi, förlust av neuroner och synapser samt glios (bildandet av             
ett tätt, fibröst nät av gliaceller). En central aspekt av den empiriskt förankrade modellen är               
hypotesen om att ovan beskrivna sjukdomstecken kan organiseras efter en tidsaxel, där olika             
typer av patologiska förändringar inleds, utspelar sig och når sin fulla utbredning under olika              
faser av AD-processen som helhet. De olika förändringarna kan alla beskrivas i form av              
sigmoid- (det vill säga s-formade) funktioner där en gradvis debut blir en stadig ökning som               
så småningom når en takeffekt och planar ut på en statisk nivå under den kvarvarande               
patofysiologiska processen (se diagram 1). 
 

 
Figur 1. Dynamiska biomarkörer utifrån en modifierad återgivning av Jack et al.:s (2010)             
modell över en patologisk kaskad för Alzheimers sjukdom. β-amyloid kan identifieras genom            
Aβ42-nivåer i CSF eller PET-amyloidavbildning. Tau-medierad neuronal skada och         
dysfunktion kan identifieras genom taunivåer i CSF eller FDG-PET. Hjärnstruktur kan mätas            
med strukturell MRI. 
 
Enligt modellen sker i AD-typfallet abnorma förändringar i β-amyloidnivåerna först, varför           
dessa också blir möjliga att mäta tidigast. Cerebral inlagring av β-amyloid leder samtidigt till              
sänkta nivåer av detsamma i cerebrospinalvätskan (CSF, även benämnd som likvor), varför            
sådana kan vara ett tecken på tidig AD-utveckling. β-amyloidinlagring kan även konstateras            
med positionsemissionstomografi (PET-avbildning). Då så många som 20-40 % av kognitivt           
normala äldre uppvisar tecken på β-amyloidinlagring kan två saker enligt Jack et al. (2010)              
konstateras: dels att förekomsten av β-amyloidplack inte ens i stora mängder är tillräckligt för              
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att producera demens, dels att abnorma β-amyloidnivåer föregår kliniska, kognitiva symptom,           
ibland med så mycket som två årtionden. Biomarkörer på neurodegenerativa förändringar blir            
enligt modellen synliga senare i sjukdomsutvecklingen, och först efter en inledande           
fördröjning. Förhöjda nivåer av tau kan mätas i CSF, där höga nivåer av totalt tau (t-tau)                
innebär ett mått på generell neurodegeneration (som kan förekomma vid många olika typer av              
patologiska tillstånd) medan motsvarande mått på p-tau är mer direkt förbundet med            
AD-patologi, i synnerhet bildandet av NFT. Tau-nivåer kan även mätas i form av reduktion av               
glukosmetabolism eller perfusion i tempoparietalkortex observerad med       
fluordeoxyglukos-PET (FDG-PET). Enligt Jack et al. (2010) föregår förhöjda tau-nivåer i           
typfallet de första yttringarna av kliniska och kognitiva symptom. Senare blir även            
neurodegenerativa förändringar i hjärnstrukturen synliga i form av MRI-mått på atrofi, i            
inledningsskedet framförallt i den mediala temporalloben. Då kognitiva förändringar –          
inledningsvis primärt episodminnesrelaterade – slutligen blir märkbara sker det således som           
en följd av en lång patofysiologisk förändring. 
 
Jack et al. (2010) framhåller att förändringarna inte är linjära och att deras gestaltning som               
sigmoidformade funktioner synliggör att olika mått är olika informativa vid olika skeden av             
sjukdomen: exempelvis antas förändringar i β-amyloidnivåer vara ett bättre mått i början av             
processen, medan MRI-mätt atrofi kvarstår som ett distinkt och kraftfullt mått på försämring             
också senare i sjukdomsutvecklingen. De framhåller vidare att modellen beskriver en generell            
sjukdomsutveckling, medan individuella avvikelser från densamma förekommer. 
 
Biomarkörer i cerebrospinalvätskan som tidigt diagnostiskt verktyg vid Alzheimers sjukdom 
Jack et al. (2010) öppnar för att fler steg kan inlemmas i den hypotetiska modellen över en                 
patofysiologisk kaskad vid utveckling av AD allt eftersom nya upptäckter görs inom            
forskningsfältet. Sökande pågår i dagsläget efter alternativa biomarkörer, såsom         
β-amyloidmått erhållna genom blodprover (Weiner et al., 2015) eller mått på oxidativ stress             
respektive inflammation i hjärnan (Albert et al., 2011). Enligt Weiner et al. (2015) kvarstår              
nivåer av Aβ42 (en β-amyloidpeptid bestående av 42 aminosyror, även benämnd Aβ1-42) och             
tau mätt i CSF samt β-amyloid-PET likväl som de bästa måtten för att återspegla de tidigaste                
stegen av AD-patologi hos asymptomatiska patienter eller sådana med milda symptom. Dessa            
metoder torde därmed tills vidare förbli de ledande biomarkörkandidaterna för att upptäcka            
preklinisk eller prodromal AD. CSF-prover har i sammanhanget framhållits som den bästa            
kompromissen mellan klinisk tillgänglighet och direktkontakt med det centrala nervsystemet          
(Roche, Gabelle & Lehmann, 2008). Åtskilliga studier har undersökt olika CSF-markörers           
kraft att predicera framtida neurokognitiv försämring eller konvertering från MCI till AD, och             
metoden kan idag sägas vara klart etablerad (Lehmann et al., 2014). Blennow, Hampel,             
Weiner och Zetterberg (2010) sammanställde tidigare litteratur kring CSF-biomarkörer och          
fann att t-tau, p-tau och Aβ42 identifierade MCI- och demenspatienter med AD-etiologi med             
sensitivitets- och specificitetssiffror varierande mellan 75-95 %.  
 
Flera studier framhåller möjligheten att utöver att se på enskilda mått på β-amyloidinlagring             
och neurodegeneration kombinera dem, ett förfarande som i enlighet med Jack et al.:s (2010)              
modell skulle kunna upptäcka fall av AD också senare i processen än exempelvis isolerad              
mätning av β-amyloid. Van Rossum, Vos, Handels och Visser (2010) sammanställde flera            
tidigare studier i en metaanalys och fann att ett kombinerat mått på Aβ42 och t-tau, med eller                 
utan p-tau, hade den bästa prediktiva precisionen för att urskilja MCI-patienter som senare             
utvecklade AD. I ljuset av Jack et al.:s (2010) modell skulle ett sådant mått kunna ta hänsyn                 
till såväl den tidigare processen av β-amyloidinlagring som den därpå följande neuronala            
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skadan. Resultat från exempelvis Degerman Gunnarsson et al. (2016) stödjer hypotesen att            
t-tau-förändringar sker senare i processen, då dessa predicerade snabb AD-progression och           
placering på demensboende. Frankfort et al. (2008) fann att en kombination av Aβ42 och t-tau               
i CSF var en stark prediktor för att skilja mellan patienter med stabil MCI och sådana som                 
konverterade till AD, samt att en kombination av Aβ42 och p-tau kunde vara             
differentialdiagnostiskt användbar i och med måttets starka relation till AD-patologi. le           
Bastard et al. (2013) fann att den bästa kombinationen för att särskilja AD- från              
icke-AD-patienter var mått på Aβ42 kombinerat med p-tau. Duits et al. (2014) fann att              
kombinationsmått, i synnerhet kvoterna t-tau/Aβ42 samt p-tau/Aβ42 presterade bättre än          
enskilda biomarkörer för att urskilja AD och predicera kognitiv försämring hos           
MCI-patienter. De föreslår gränsvärden på >0,52 respektive >0,08 för t-tau- respektive           
p-tau-värden delade på Aβ42-värdet som en tänkbar AD-biomarkörprofil. Parnetti et al. (2014)            
jämförde olika enskilda och kombinerade CSF-måtts prediktiva styrka för att predicera           
progression från MCI och fann att den bästa parametern för att skilja MCI med respektive               
utan AD-etiologi var kvoten Aβ42/p-tau, med en sensitivitet respektive specificitet på 81            
respektive 95 %. De föreslår ett potentiellt gränsvärde om > 1372 (kvoten 13,72*100) för att               
särskilja MCI-grupper från varandra. Ferreira et al. (2014) sammanställde tio tidigare studier i             
en metaanalys och fann att kvoten Aβ42/p-tau hade hög kapacitet att predicera konvertering             
från MCI till AD hos patienter yngre än 70 år. Sierra-Rio et al. (2015) framhåller också                
kvoten mellan Aβ42/p-tau som en kraftfull och reliabel prediktor för kognitiv försämring. I sitt              
urval fann de att 72,4 % av SCI- och MCI-patienter (27 respektive 83 % inom respektive                
diagnosgrupp) med en patologisk Aβ42/p-tau-kvot uppfyllde AD-demenskriterier vid        
femårsuppföljning (att jämföras med 18,7 % bland patienter med en normal kvot). Samtliga             
patienter som vid uppföljning återgått till normal kognition hade uppvisat en normal            
CSF-profil vid baselinemätning. Sierra-Rio et al. (2015) använder ett snävare gränsvärde än            
Parnetti et al. (2014), >6,43. 
 
Även om olika biomarkörkombinationer påvisar möjligheter att utöka deras prediktiva kraft           
har dagens biomarkörer enligt Albert et al. (2011) och Winblad et al. (2016) vissa brister. En                
central utmaning består i att åtgärda bristen på standardisering mellan olika laboratorier och             
analysmetoder. Var och en för sig kan de olika CSF-markörerna inte heller urskilja             
AD-problematik med tillräcklig grad av sensitivitet och specificitet, då abnorma          
biomarkörnivåer kan vara tecken på andra typer av neurologisk problematik. Det specifika för             
AD är snarare kombinationen av flera olika biomarkörer i kombination med mått som kan              
erhållas på andra vis, såsom genom anamnestiska data, beteendeobservationer och          
neuropsykologisk testning. Sperling et al. (2011) påpekar att man den starka tilltron till             
biomarkördiagnostik till trots inte får glömma bort neuropsykologiska måtts potential att           
urskilja subtila kognitiva variationer som skulle kunna vara tecken på tidig AD-patologi. De             
påpekar att en lång period av gradvis nedsättning i episodminnet såväl som i andra kognitiva               
domäner kan progrediera i upp till ett årtionde före den egentliga demensdebuten, och             
framhåller möjligheten att genom upprepade mätningar få tydliga mått på individers kognitiva            
förändring över tid. Flera andra studier (se exempelvis Bondi och Smith, 2014; Ewers et al.               
2012, Rentz et al., 2013) framhåller integration av utförliga neuropsykologiska mått och            
biomarkörer som en lämplig väg framåt för att förbättra MCI-diagnostiken och möjligheten            
att predicera vilka MCI-patienter som senare kommer att utveckla AD. 
 
Utförlig neuropsykologisk testning som verktyg för bättre diagnostik 
Parallellt med utvecklingen av nya och förfinade biomarkörmått pågår sökandet efter           
kognitiva variabler och testprofiler som bättre skulle kunna urskilja tidig neurokognitiv           
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problematik. Bondi och Smith (2014) hävdar att en stor del av problematiken med             
MCI-diagnosens icke-reliabilitet och instabilitet kan hänföras till många MCI-studiers tillit till           
möjligheten att ställa diagnos enbart utifrån enklare kognitiva screeninginstrument eller          
enstaka nedsatta mått på avgränsade test (såsom exempelvis det vanligt förekommande 1,5            
standardavvikelser under normmedelvärdet på ett enskilt minnestest). Enligt desamma finns          
risken att diagnos ställs utifrån felaktiga antaganden om att en individs förmågor grovt sett är               
likvärdiga över olika kognitiva domäner. För att bemöta individuella variationer inom           
patientpopulationen lyfts vikten av att underbygga det kliniska omdömet med utförlig           
neuropsykologisk testning fram, också som ett sätt att skydda sig gentemot det kliniska             
omdömets sårbarhet mot olika former av bias. I en jämförelse mellan fem olika             
neuropsykologiska angreppssätt med bland annat skiftande gränsvärden fann Jak et al. (2009)            
att utförliga kriterier med krav på en standardavvikelses nedsättning på minst två test inom en               
given domän för att ställa diagnos gav en god balans mellan sensitivitet och specificitet.              
Saxton et al. (2009) har visat att en neuropsykologiskt baserad algoritm för MCI-diagnosen             
predicerade progression bättre och producerade färre falskt positiva diagnostiska fel än en            
kliniskt baserad diagnosmetod. Vid sidan av falska positiva fel tar Bondi och Smith (2014)              
upp risken för falska negativa fel, då subtila kognitiva försämringar kan missas om diagnosen              
grundas enbart på enstaka test och kliniskt omdöme. De beskriver utförlig neuropsykologisk            
testning som ett potentiellt verktyg för att särskilja olika etiologier från varandra. Åtskilliga             
andra (Bondi et al., 2014; Brooks, Iverson, Holdnack & Feldman, 2008; Clark et al., 2013;               
Damian et al., 2013; Edmonds et al., 2015; Howieson et al., 2008; Libon et al., 2010) har                 
beskrivit hur utförlig neuropsykologisk testning förbättrar reliabilitet och stabilitet för          
MCI-diagnosen. 
 
Undergrupper av MCI härledda genom neuropsykologisk testning 
En ny forskningsriktning under de senaste åren har varit försök att inom den allt heterogenare               
MCI-populationen finna homogena undergrupper förankrade i neuropsykologiska testprofiler.        
Delano-Wood et al. (2009) använde klusteranalys på data från ett omfattande           
neuropsykologiskt testbatteri och fann tre distinkta grupper i en MCI-population: en grupp            
med amnestiska svårigheter, en grupp med amnestiska och språksvårigheter, samt en grupp            
med nedsatt exekutiv kontroll och nedsatt kognitiv processhastighet. Genom ett liknande           
förfarande fann Libon et al. (2010) evidens för distinkta amnestiska och dysexekutiva grupper             
samt en blandad grupp inom en klinisk MCI-population. I samma patientmaterial fann Libon             
et al. (2011) hur dessa empiriskt härledda MCI-undergrupper uppvisade skilda profiler på            
subtilare mått såsom glömska, interferens och fel på ett ordinlärningstest. Även Eppig et al.              
(2012) studerade i stort sett samma patientmaterial och fann skiftande profiler mellan klustren             
avseende så kallade ”temporal gradients”, försämrad prestation på exekutiva test över tid.            
Clark et al. (2013) jämförde Petersen/Winblad-kriterierna (1,5 standardavvikelsers        
nedsättning på ett enskilt test) (Petersen, 2004; Winblad et al., 2004), med            
Jak/Bondikriterierna (en standardavvikelses nedsättning på två test inom en given domän)           
(Jak et al., 2009). De sistnämnda kriterierna kunde med hjälp av hierarkisk klusteranalys             
generera fler och mer precisa undergrupper i materialet, medan Peterson/Winblad-kriterierna          
bland annat genererade en stor undergrupp som inte skiljde sig från kontrollgrupp i termer av               
kognition eller mått på kortikal tjocklek i hjärnområden normalt påverkade vid AD. Bondi et              
al. (2014) jämförde samma kriterier och fann att en stor undergrupp (ungefär en tredjedel av               
MCI-patienter diagnosticerade med Petersen/Winblad-kriterierna) överlag presterade inom       
normalzonen, och uppvisade biomarkörnivåer i CSF likvärdiga med en frisk kontrollgrupp.           
Sammantaget gav Jak/Bondi-kriterierna stabilare diagnoser (med tydligare samband mellan         
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biomarkörnivåer och neuropsykologiska profiler) och identifierade fler fall som senare          
konverterade till demens än de konventionella kriterierna. 
 
Neuropsykologiska markörer 
Bland kognitiva mått har i synnerhet olika former av episodminnesnedsättningar, ensamma           
eller i kombination med nedsättning inom andra domäner, i longitudinella studier visat sig             
vara en god prediktor för senare utveckling av AD hos MCI-patienter (Eckerström et al.,              
2015; Gainotti, Quaranta, Vita & Marra, 2014; Nordlund et al., 2008). Enligt Gauthier et al.               
(2006) sticker MCI-patienter med minnesstörningar ut i statistiken genom att i högre grad             
senare utveckla AD. Enligt Roberts et al. (2014) är en av de faktorer som kan leda till en mer                   
eller mindre permanent återgång från MCI till normalfunktion just att inte ha            
minnessvårigheter. I en longitudinell uppföljningsstudie av Espinosa et al. (2013) uppvisade           
den amnestiska gruppen en 8,5 gånger högre genomsnittlig risk än den icke-amnestiska            
gruppen att konvertera till demens. Albert et al. (2011) framhåller nedsättningar i            
episodminnet som ett särpräglande kännetecken hos MCI-patienter som senare utvecklar AD.           
De lyfter fram neuropsykologiska episodminnestest såsom Rey Auditory Verbal Learning Test           
(RAVLT) och California Verbal Learning Test (CVLT) – test där mått på såväl omedelbar              
som fördröjd återgivning erhålls – som användbara verktyg för att identifiera patienter med             
hög sannolikhet att senare konvertera till AD. 
 
Introduktion till teorier om det mänskliga minnet 
En mycket inflytelserik modell för minnets funktion är den så kallade multi-store-modellen . I             
den ursprungliga modellen, formulerad av bland andra Atkinson & Shiffrin (1968), delas            
minnet upp i tre olika subsystem: korttids- och långtidsminne , samt den sensoriska bufferten .             
Den sensoriska bufferten registrerar inkommande stimuli utifrån de olika sinnesmodaliteterna.          
Korttidsminnet hanterar dessa inkommande stimuli och håller informationen aktuell under en           
kortare tid, upp till cirka 18-20 sekunder. Det finns dock möjlighet att repetera informationen              
och på så sätt hålla den längre i minnet. Enligt modellen har korttidsminnet ett mycket               
begränsat utrymme; för att kunna spara information längre tid behöver den kodas in i              
långtidsminnet, som kan spara information mer permanent. Informationen kan senare åter           
plockas fram från långtidsminnet till korttidsminnet för att där bearbetas aktivt. I hela             
processen spelar uppmärksamhet en avgörande roll: i inkodningen från den sensoriska           
bufferten till samt repetitionen i korttidsminnet, liksom i inkodningen från korttidsminnet till            
långtidsminnet och framplockningen ur det senare (Atkinson & Shiffrin, 1968). 
 
Med utgångspunkt i multi-store-modellen har flera forskare lagt till ytterligare subsystem.           
Baddeley (1992; 2010) har inriktat sig på korttidsminnet, eller arbetsminnet som han            
benämner det. Namnbytet implicerar att minnesfunktionen inte bara behåller information utan           
i hög utsträckning också bearbetar densamma. Arbetsminnet består enligt Baddeleys modell           
av fyra olika system: det centralexekutiva systemet , vilket styr kognitivt fokus och koordinerar             
övriga minnesfunktioner; det visuospatiala skissblocket , vilket lagrar och hanterar visuell och           
rumslig information; den fonologiska loopen , vilken lagrar och hanterar språklig information;           
samt den episodiska bufferten , vilken fungerar som ett minnesutrymme där information från            
olika subsystem i arbetsminnet, perceptionen eller långtidsminnet kan bearbetas         
flerdimensionellt. Den episodiska bufferten kan också nås via medveten ansträngning          
(Baddeley, 2010). Uppdelningen i språkligt och visuospatialt minne kan förklara varför vi            
hanterar simultana minnesuppgifter som engagerar de olika systemen ganska väl, medan flera            
uppgifter riktade mot ett och samma subsystem innebär stora svårigheter (Baddeley, 2010).            
Baddeley, Logie, Bressi, Della Sala & Spinnler (1986) har visat att grupper med AD-diagnos              
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är extra känsliga för de störningar som multipel problemlösning innebär, vilket kan tyda på att               
det centralexekutiva subsystemet är särskilt påverkat vid dylik neurodegenerativ sjukdom.          
Arbetsminnet är således mycket nära besläktat med förmågan till uppmärksamhet.          
Uppmärksamhet är beroende av korttidsminnets lagringskapacitet och snabbheten i         
bearbetning av informationen som tillfälligt lagras där (Lezak et al., 2012). 
 
Vetenskapliga teorier kring långtidsminnet har genomgått en fördjupning liknande de kring           
arbetsminnet. Den dominerande modellen idag innebär en indelning av långtidsminnet i två            
subsystem: det implicita (omedvetna) och det explicita (medvetna) minnet. Det implicita           
minnet innehåller automatiserade färdigheter, vanor, och inlärda beteenden. Det explicita          
minnet delas i sin tur upp i en episodisk och en semantisk del. Den episodiska delen                
innehåller personliga upplevelser och samband medan den semantiska innehåller faktabaserad          
kunskap (Lezak et al., 2012). Episodminnet är centralt för vår upplevelse av kontinuitet, och              
vår sammanbindning av tidigare upplevelser till en meningsfull helhet. Tulving (2002)           
beskriver episodminnet som vår kunskap om ”vad”, ”var”, och ”när”. Som sådant är det också               
grundläggande för vår upplevelse av själv och subjektivt upplevd tid. Episodminnessystemet           
är särskilt känsligt för neurodegeneration, exempelvis vid AD (Tulving, 2002). Kim (2011)            
fann i en metastudie genomförd på 74 fMRI-studier att lagringen av långtidsminnen            
involverar många olika neuronala områden, mest konsekvent fem sådana: nedre vänstra           
frontalloben, bilaterala fusiforma kortex, bilaterala hippocampala området, bilaterala        
premotoriska kortex, och bilaterala bakre parietalloben. Särskilt viktig för inkodning i           
episodminnet är hippocampus, och det är också här, i mediala temporala regioner, som             
neuronal atrofi först kan påträffas vid typisk AD (Gavett & Horwitz, 2011). Rugg & Vilberg               
(2012) beskriver hur mediala temporala områden (främst hippocampus) används i          
kombination med kortikala regioner vid framplockning av minnen. Både lagring och           
framplockning av långtidsminnen engagerar således stora neuronala nätverk, vilka innehåller          
flera olika kortikala och subkortikala delar av hjärnan. Inkodning, lagring och framplockning            
av minnen verkar till stor del ske på associativ grund, medan processerna i korttidsminnet              
organiseras främst sensoriskt eller enligt ett händelseförlopp (Lezak et al., 2012). 
 
Rey Auditory Verbal Learning Test som del av neuropsykologisk utredning 
Normerade neuropsykologiska minnestest utgör ett viktigt verktyg för att konstatera objektiv           
störning av episodminnet. Dessa test utgör i typfallet en del av en större helhet, där såväl                
neuropsykologiska som andra verktyg används. Ett exempel på en omfattande          
minnesutredning utgörs av den som genomförts inom ramarna för LIVKOG-projektet          
(”Livsstilsfaktorer och kognition hos patienter i minnesutredning”), varifrån data inhämtats          
till föreliggande studie. Denna omfattande utredning innefattar utöver ett omfångsrikt          
neuropsykologiskt testbatteri samtliga eller ett flertal av följande inslag: kontroll av somatisk            
hälsa; undersökning av CSF-biomarkörer genom lumbalpunktion; PET- och fMRI-avbildning;         
ADL-undersökning utförd av arbetsterapeut; samt logopedundersökning (Göran Hagman,        
personlig kommunikation, 3/10 2016). 
 
En neuropsykologisk undersökning är utarbetad för att mäta olika kognitiva funktioner. Det är             
viktigt att komma ihåg att dessa funktioner är teoretiska konstrukt och som sådana inte direkt               
mätbara Därför behöver de valideras i kombination med andra konstrukt, exempelvis sådana            
mätta med andra neuropsykologiska test. Särskilt intressant vid minnesutredningar är testning           
av verbalt minne, visuospatialt minne, exekutiv förmåga, verbal förmåga, visuospatial          
förmåga samt psykomotorisk hastighet då dessa är områden som brukar påverkas vid            
demensutveckling (Andersson, 2007). Det finns ett stort antal neuropsykologiska test som har            
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utvecklats för att mäta dessa konstrukt. Rey Auditory Verbal Learning (RAVLT) är ett av de               
kognitiva minnestest som används för neuropsykologisk bedömning med syfte att undersöka           
verbal inlärning och minne (Strauss, Sherman & Spreen, 2006). Hos friska individer            
korrelerar olika minnesfunktioner starkt med varandra, och korrelationsstudier har visat att           
RAVLT även mäter minnesfunktion globalt (Boake, 2000). Testet utarbetades ursprungligen          
av den schweiziska psykologen Édouard Claparède på 1910-talet, och kallades då ”Test de             
mémoire des mots” (Boake, 2000). RAVLT består av en ordlista av 15 sinsemellan             
orelaterade substantiv som läses upp av testledaren i fem testomgångar. För varje omgång får              
patienten upprepa så många ord hen minns ur listan. 30 minuter senare administreras ett test               
av fördröjd återgivning då patienten ur minnet fritt får upprepa orden (Schmidt, 1996). Det              
finns även alternativa versioner av RAVLT med ytterligare återgivnings- och          
igenkänningsomgångar, alternativa ordlistor, och interferenslistor (se exempelvis Vakil &         
Blachstein (1993) för en genomgång). 
 
RAVLT är uppbyggt på sådant sätt att informationen som presenteras är större än den som               
ryms i arbetsminnet; testet är därmed ett exempel på en så kallad supraspan -uppgift. En              
normal inlärningsprofil innebär att antalet ord personen minns ökar för varje repetition. Detta             
antas bero på att orden successivt kodas in i episodminnet från arbetsminnet, vilket därmed får               
utrymme för nya ord (Rosenberg, Ryan & Prifitera, 1984). På så vis kan testet förmodas mäta                
inte bara episodminne utan också arbetsminne, exekutiv förmåga och uppmärksamhet, i           
överföringen mellan de båda minnessystemen. Förändringen i antalet inlärda ord under testets            
gång kan enligt Poreh (2005) beskrivas i en inlärningskurva där kurvans lutning ger ett mått               
på omedelbar verbal inlärning. Lutningen kan räknas ut på olika sätt, vanligast är en              
jämförelse mellan testomgång 1-5, men även jämförelser mellan testomgång ett och den            
testomgång där flest antal ord återges förekommer. Total inlärning, det vill säga alla             
ihågkomna ord från testomgång 1-5, är enligt samme författare också ett vanligt mått på              
inlärning. Ytterligare information kan enligt Strauss et al. (2006) fås genom att titta på vilka               
ord som läggs till och glöms bort mellan testomgångarna, vilket säger något om eventuella              
brister i inlärning och minneskonsolidering. Konfabulationer och upprepningar är också något           
som anses kliniskt relevant och brukar därför antecknas vid testning. Testomgången då            
fördröjd återgivning mäts är den del av RAVLT som tydligast mäter hur mycket information              
som har kodats in från arbets- till episodminne. Bortfall mellan femte testomgången och den              
fördröjda återgivningen ger enligt Strauss et al. (2006) också en indikation på individens             
känslighet för retroaktiv interferens, det vill säga att tidigare inlärt material ”suddas ut” av              
senare inlärning av annat material. 
 
RAVLT har visat sig vara ett känsligt instrument i diagnosticeringen av minnesprobematik i             
en rad patientgrupper, som exempelvis AD, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom,          
vänstersidig temporallobsdysfunktion, sluten huvudskada, kroniskt utmattningssyndrom,      
schizofreni och depression (Mungas, 1983; Rosenberg et al., 1984; Strauss et al., 1998).             
Också i differentiering mellan AD, MCI och SCI har testet visat sig användbart (se              
exempelvis Estévez-González et al., 2003). 
 
Seriepositionseffekter vid normal kognition 
Den kliniska användningen av RAVLT skulle möjligtvis kunna utvecklas i enlighet med            
pågående ansatser för att finna nya eller förfinade neuropsykologiska mått avsedda att mäta             
subtila nedsättningar i kognitiva förmågor. En potentiell utvecklingsmöjlighet utgörs av          
studiet av så kallade seriepositionseffekter vid administreringen av RAVLT eller motsvarande           
ordinlärningstest av supraspan-karaktär (Egli et al., 2014; Egli et al., 2015).           
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Seriepositionseffekter vid inlärning av ordlistor är ett alltsedan 1960-talet väldokumenterat          
fenomen (Murdock, 1962). Om sannolikheten för att ett givet ord från en lista ska återkallas               
betraktas som en funktion av ordets position på listan och presenteras i ett linjediagram              
framträder vanligtvis en u-formad kurva, där sannolikheten för en korrekt återgivning är            
förhöjd för ord i början och slutet av listan. Den så kallade seriepositionskurvan är              
karakteristisk på gruppnivå för kognitivt friska individers normalprestation på         
ordinlärningstest. (Carlesimo et al., 1996; Gavett & Horwitz, 2011; Tractenberg, Aisen &            
Chuang, 2005).  
 
En väletablerad teoretisk tolkning av höjningen i kurvans tidiga del – primacyeffekten –             1

utifrån multi-store-modellen är att den beror på att tidiga item på listan hinner genomgå en               
mer omfattande repetitionsprocess än senare item, och att de därmed har en högre sannolikhet              
att hinna lagras i långtidsminnet än senare presenterade ord (Atkinson & Shiffrin, 1968;             
Tractenberg et al., 2005). Förmågan att koda in information från det därpå följande mellersta              
segmentet av en ordlista betraktas vanligtvis som ett reliabelt index på förmågan att lagra nya               
item i långtidsminnet (Carlesimo et al., 1996). Detta kan betraktas som en följd av att orden i                 
listans mitt i enlighet med seriepositionskurvan kan betraktas som svårare att minnas än orden              
som presenteras tidigare eller senare (Shankle et al., 2005). I likhet med ord i inledningen av                
en lista återkallas ord i slutet av listan vanligtvis bättre än ord i mitten – recencyeffekten                
(Bruno et al., 2016). Återgivning av dessa sent presenterade ord kan i högre grad än de                
tidigare episodminneskrävande orden betraktas som en funktion av lyckad aktivering av           
arbetsminnesprocesser (Tractenberg et al., 2005). 
 
Kliniska tillämpningar av seriepositionseffekter: Alzheimers sjukdom 
Försök att finna kliniska tillämpningar av seriepositionseffekten har pågått under ett antal            
decennier. Crockett et al. (1992) sammanfattade den kliniska forskningen från 70- och            
80-talen och beskriver hur patienter med amnesi, utförlig vänstersidig hippocampusskada          
samt senildemens [sic] i tidigare studier uppvisat en försämrad primacyeffekt i relation till             
friska kontroller, och patienter med långt framskriden demens dessutom en försämrad           
recencyeffekt. Carlesimo et al. (1996) sammanfattade forskning om AD och          
seriepositionseffekter från 70- till 90-talet och fann att AD-patienter återkommande uppvisat           
sänkt prestation på ordlistors primacy- och mittsegment, medan resultaten varit          
motsägelsefulla på recencysegmentet. De tolkar detta som att patienter med varierande grad            
av patologi förekommit i olika studier och att recencyeffekten försämras senare under            
sjukdomsprocessen. Senare studier har bidragit med ytterligare empiri och visat att patienter            
med grad av AD varierande från mycket mild till måttlig uppvisat en försämrad primacyeffekt              
vid såväl omedelbar som fördröjd återgivning samt en bevarad eller rentav förstärkt            
recencyeffekt vid omedelbar återgivning (Campos-Magdaleno et al., 2015). 
 
Bland studier som funnit minskad primacyeffekt hos AD-patienter märks Tierney et al.:s            
(1994) studie där patienter med medelsvår eller svår AD utöver sämre totalresultat vid             
fördröjd återgivning uppvisade minskad primacyeffekt i relation till kontroller och patienter           
med Parkinsondemens, där de senare trots låg prestation uppvisade en förväntad u-formad            
seriepositionsprofil med jämnhöga primacy- och recencyeffekter. Burkhart et al. (1998)          
noterade reducerad primacyeffekt vid såväl omedelbar som fördröjd återgivning hos          
AD-patienter och Tractenberg et al., (2005) att förlust av primacyeffekten vid           

1 På grund av brist på lämpliga svenska översättningar används de engelska termerna ”primacy” respektive 
”recency” genomgående i följande studie, liksom ”middle” för konsekvensens skull. 
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uppföljningstestning av personer som hade uppvisat både primacy- och recencyeffekter vid           
baselinetestning var förenat med större generell försämring av minnet. I likhet med            
ovanstående noterade Buschke et al. (2006) en nedsatt primacyeffekt hos AD-patienter i            
relation till friska kontroller. 
 
Andra studier har utöver minskad primacyeffekt dessutom funnit en bevarad eller förhöjd            
recencyeffekt hos AD-patienter i relation till såväl friska kontroller som andra patientgrupper            
med generella minnessvårigheter. Bayley et al. (2000) upptäckte typiska seriepositionseffekter          
hos kontroller och avsaknad av desamma hos patienter med mycket mild eller mild demens.              
Foldi, Brickman, Schaefer och Knutelska (2003) fann att patienter med AD skilde sig från              
patienter med geriatrisk depression och friska kontroller genom att uppvisa sänkt           
primacyeffekt och förhöjd recencyeffekt. Orru et al. (2009) noterade att grupper med AD och              
blanddemens uppvisade mer framträdande recency- och lägre primacyeffekt än patienter med           
renodlad VaD under de fem inlärningsförsöken av RAVLT, samt att AD-gruppen presterade            
signifikant högre på primacy- än recencysegmentet vid fördröjd återgivning. Hos en grupp            
AD-patienter hittade Vyhnalek et al. (2011) lägre primacyeffekt än, men jämförbar           
recencyeffekt med en VaD-grupp, medan båda seriepositionseffekterna var sänkta hos          
AD-gruppen i relation till friska kontroller. Ricci et al. (2012) fann att AD-patienter skilde sig               
från såväl kontroller som FTD-patienter genom att uppvisa sänkt primacy- och höjd            
recencyeffekt. Enligt Moser et al. (2014) uppvisade AD-patienter utöver generellt försämrat           
minne större bortfall i primacy- än recencysegmentet. 
 
La Rue et al. (2008) vidgade vyerna utanför AD-patientgruppen och upptäckte små men             
signifikanta skillnader också mellan friska individer vars föräldrar insjuknat i AD och            
kontroller utan sjuka föräldrar, där AD-patienternas barn uppvisade en höjd recencyeffekt på            
RAVLT. Fyndet ger möjligtvis stöd för att seriepositionseffekter påverkas tidigt i den            
patofysiologiska AD-utvecklingen. 
 
Kliniska tillämpningar av seriepositionseffekter: MCI 
Jämfört med ett relativt väldokumenterat stöd för sänkt primacy- och förhöjd eller bevarad             
recencyeffekt hos AD-patienter är resultat från motsvarande studier på MCI-patienter få,           
ofullständiga och motsägelsefulla. Somliga studier har inte funnit några signifikanta          
skillnader mellan MCI-patienter och kontroller, medan andra funnit likartade mönster hos           
MCI- och AD-patienter. 
 
En studie av Bennett, Golob, Parker och Starr (2006) hittade inga signifikanta skillnader i              
primacy- eller recencyeffekter mellan amnestiska MCI-patienter och kontroller, ett resultat          
som också rapporterats av Moser et al. (2014); de amnestiska MCI-patienterna hade däremot             
ett generellt sämre minne. Fernaeus et al. (2014) noterade också något som kan beskrivas som               
en generellt sänkt minnesprestation, då AD- och MCI-patienter uppvisade lägre resultat än            
kontroller på såväl primacy-, mitt- som recencysegmenten på RAVLT:s inlärningsdel.  
 
Både Howieson et al. (2011) och Cunha et al. (2012) fann likartade seriepositionsprofiler hos              
MCI- och AD-patienter, om än mindre framträdande i den förstnämnda gruppen. De            
förstnämnda noterade en förminskad primacyeffekt hos MCI-patienter i relation till kontroller           
vid såväl omedelbar som fördröjd återgivning och de senare både sänkt primacy- och höjd              
recencyeffekt. Också Martín et al. (2013) upptäckte ett jämförbart mönster hos AD- och             
MCI-patienter, om än främst präglat av en tydlig recencyeffekt under RAVLT:s fem            
inlärningsomgångar, parat med sänkt recencyeffekt under den fördröjda återgivningen.         
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Campos-Magdaleno et al. (2015) hittade en högre recencyeffekt hos amnestiska          
MCI-patienter i jämförelse med icke-amnestiska MCI-patienter och friska kontroller, samt i           
en amnestisk grupp med nedsättning i ytterligare kognitiva domäner dessutom en sänkt            
primacyeffekt. 
 
Andra studier har undersökt seriepositionseffekters förmåga att predicera kommande kognitiv          
utveckling. Egli et al. (2014) undersökte nio olika kognitiva variabler (sex mått grundade i det               
med RAVLT närbesläktade CVLT och tre från andra kognitiva test) hos MCI-patienter för att              
undersöka vilka mått som var de bästa prediktorerna för konvertering från MCI till AD, och               
fann att seriepositionseffekter på inlärningomgång 1-5 av CVLT tillsammans med ett mått på             
återgivning efter kort fördröjning bäst predicerade konvertering, i synnerhet hos patienter med            
lång tid mellan testtillfälle och konvertering (för vilka måttet kvarstod som den enda effektiva              
prediktorn). De lyfter i synnerhet fram låg regional primacypoäng under inlärningen som en             
riskfaktor för AD-konvertering hos MCI-patienter, samt i något lägre grad höga           
standardrecencypoäng (en hög procentandel av totalt antal återkallade ord återfinns inom           
recencysegmentet). I en uppföljande studie av Egli et al. (2015) jämfördes etablerade            
kognitiva, hjärnavbildnings- samt CSF-markörers förmåga att predicera konvertering från         
MCI till AD. Låg regional primacypoäng på CVLT:s inlärningomgångar kvarstod som den            
mest konsekventa prediktorn för utvecklingen av kognitiv funktion över tid inklusive senare            
konvertering från MCI till AD. Variabelns prediktiva förmåga ökade om den kombinerades            
med Aβ42-nivåer i CSF samt biomarkörer på fornixintegritet (vitsubstansmått i hippocampus           
primära utflödesområde, erhållna med diffusionstensoravbildning). 
 
I likhet med Egli et al. (2015) framhåller Bruno et al. (2016) seriepositionseffekter som ett               
potentiellt verktyg för att predicera framtida försämringar i kognitiv prestation hos äldre            
testdeltagare (vilket innefattar konvertering från normal kognition till MCI, eller från MCI till             
AD). Tidigare studier av Bruno et al. (2013); Bruno et al. (2014); Bruno et al. (2015a); samt                 
Bruno et al. (2015b) har kunnat påvisa att svag primacy-prestation på fördröjd återgivning             
predicerar generell kognitiv försämring hos kognitivt intakta deltagare vid en          
femårsuppföljning; gör detta bättre än prestation på andra seriepositioner; korrelerar med           
minskad gråsubstansvolym i hippocampus (en neuronal förändring med tydlig koppling till           
förämrat episodminne); slutligen att p-tau nivåer i CSF bara var relaterade till försämrad             
primacy-prestation när hippocampusvolymer var mindre. Ovanstående fynd från        
MRI-avbildning av hippocampus kunde inte replikeras av Kasper et al. (2016) i en grupp              
amnestiska MCI-patienter. De fann däremot en reducerad primacyeffekt såväl under          
inlärningfasen som återgivningen vid administrering av CVLT, något som implicerar en           
nedsatt inkodnings- och konsolidering hos aMCI-patienter i ett tidigt stadium i processen då             
episodiska minnen förvärvas. 
 
Kliniska tillämpningar av seriepositionseffekter: MCI i relation till AD 
Sammanfattningsvis tyder merparten tidigare studier på att AD-patienter vid         
inlärning/omedelbar återgivning uppvisar en sänkt primacy- och bevarad eller förhöjd          
recencyeffekt i relation till såväl friska kontroller som andra patientgrupper med           
minnessvårigheter. Resultaten rörande fördröjd återgivning är färre och mer motsägelsefulla,          
där sänkta primacy- såväl som recencyeffekter rapporterats i olika studier.  
 
Resultat rörande MCI-patienter är i jämförelse begränsade, även om några studier finner            
liknande, om än mindre distinkta, inlärningsprofiler som hos AD-patienter, präglade av sänkt            
primacy- och/eller förhöjd recencyeffekt vid inlärning/omedelbar återgivning, och mer oklara          
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samband vid fördröjd återgivning. Då ett flertal tidigare studier intresserat sig enbart för             
seriepositionseffekter vid inlärning/omedelbar återgivning, eller studerat prestation på de         
olika seriepositionerna separat för inlärning respektive fördröjd återgivning, finns         
kunskapsluckor också kring förhållandet mellan seriepositionseffekter vid inlärning och         
fördröjd återgivning. Vidare försvåras jämförelser mellan olika studier av MCI-patienter av           
att somliga studier delat upp MCI-patienterna i olika undergrupper medan andra avstått från             
att göra det, något som i enlighet med patientgruppens heterogenitet möjligtvis förvanskat            
resultaten. Inga tidigare studier av seriepositionseffekter har heller utgått från          
biomarkörprofiler vid uppdelningen av MCI-patienter. En kunskapslucka finns således kring          
huruvida biomarkördiagnostik kan kombineras med seriepositionseffekter vid tidig diagnostik         
av kognitiva nedsättningar. Föreliggande studie kan anses vara motiverad utifrån ovan           
angivna kunskapsluckor. 
 
Syfte och frågeställningar 
MCI-patienter uppvisar stor heterogenitet avseende etiologi, prognos och kliniska yttringar.          
Kunskap saknas för att entydigt predicera vilka MCI-patienter som senare kommer att            
utveckla AD och vilka som kommer att uppvisa en oförändrad eller förbättrad symptombild             
vid uppföljning. En kvarstående vetenskaplig utmaning är att definiera underkategorier med           
högre prediktivt värde inom den vidare MCI-gruppen. Nivåer av biomarkörer i CSF samt             
utförlig neuropsykologisk testning är två verktyg som föreslagits för att förbättra           
MCI-diagnostiken. 
 
Syftet med föreliggande studie var i linje med behovet att närmare studera olika             
neuropsykologiska och biomarkörmått att undersöka huruvida MCI-patienter med eller utan          
en biomarkörprofil som tydde på AD skilde sig från varandra avseende seriepositionseffekter            
vid inlärning respektive fördröjd återgivning vid administrering av episodminnestestet         
RAVLT. I ljuset av tidigare motsägelsefulla resultat kan studiens ansats delvis beskrivas som             
explorativ – inga specifika hypoteser ställdes således upp a priori. I syfte att kontextualisera              
förhållandet mellan MCI-grupperna syftade studien även till att jämföra dessa med dels en             
grupp AD-patienter, dels med SCI-patienter med enbart subjektiva nedsättningar av          
episodminnet. 
 
Tre specifika frågeställningar som studien ämnade besvara var följande: Hur skiljer sig            
seriepositionseffekterna mellan de olika grupperna på inlärningsdelen av RAVLT? Hur skiljer           
sig seriepositionseffekterna mellan de olika grupperna på den fördröjda återgivningen av           
samma test? Hur ser förhållandet mellan seriepositionseffekter vid inlärning respektive          
fördröjd återgivning ut mellan och inom grupperna? 
 
 

METOD 
 

Deltagare 
Urvalet bestod av 209 patienter som sökt sig eller blivit remitterade till en minnesmottagning              
på grund av upplevda minnesproblem, och samtyckt till att delta i insamling av kognitions-,              
livsstils- och biomarkördata inom ramen för det så kallade LIVKOG-projektet. Från detta            
urval exkluderades MCI- och SCI-patienter som saknade CSF-data (n = 39) liksom samtliga             
patienter som saknade fullständiga RAVLT-data (n = 3) eller erhållit andra diagnoser än SCI,              
MCI eller AD (n = 15 fördelat på FTD-Picks, Lewykroppsdemens, blandad, atypisk eller             
tidigt debuterande AD, sekvelae efter cerebral infarkt, samt subkortikal vaskulär demens.           
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Efter exklusion kvarstod således 152 deltagare fördelade på följande diagnoser: SCI (n = 81);              
MCI (n = 61); AD (n = 10). Sistnämnda grupp kompletterades med ytterligare 15              
AD-patienter från en annan mottagning, samtliga med kompletta RAVLT-, demografiska          
samt CSF-data. Demografiska variabler kodades och det slutgiltiga urvalet bestod av n = 167              
fördelat på 96 kvinnor och 71 män. Ålder varierade mellan 37 och 88 år (M = 60,38; SD =                   
9,61) och utbildning mellan 6 och 25 år (M = 13,72; SD = 3,60). Demografiska data beskrivs                 
närmare i tabell 1. 
 
Etiska överväganden 
Samtliga deltagare i studien har skriftligt lämnat samtycke till att materialet används i             
forskningssyfte. Det finns ingen möjlighet att utifrån föreliggande uppsats eller materialet den            
bygger på identifiera individuella deltagare. Etiskt tillstånd för LIVKOG-projektet finns vid           
Karolinska Institutet Huddinge, diarienr. 2014/1439-31/2. 
 
Biomarkörer i cerebrospinalvätskan 
CSF-prover erhölls genom lumbalpunktion. Separata enzymkopplade immunadsorberande       
analyser (ELISA) användes för att mäta förekomst av Aβ42, t-tau och p-tau i proverna. Alla               
erhållna mått angavs i pg/ml. Parnetti et al.:s (2014) metod för att räkna fram en kvot mellan                 
förekomsten av Aβ42 och p-tau användes för att dela upp MCI-gruppen i två undergrupper:              
med respektive utan biomarkörprofil förknippad med AD-patologi. Kvoten räknades fram          
med hjälp av formeln (Aβ42/p-tau) * 100 och ett gränsvärde om 1372 användes för att avskilja                
MCI-grupperna från varandra. 23 patienter hade ett värde under detta och hänfördes till             
gruppen MCI-AD (MCI med AD-profil). 38 patienter hade ett värde över detta och             
klassificerades till gruppen MCI-NAD (MCI utan tydlig AD-profil). Efter uppdelningen          
utgjordes således de slutliga undersökningsgrupperna av AD (n = 25), MCI-AD (n = 23),              
MCI-NAD (n = 38) och SCI (n = 81). Grupperna hade följande medelvärden och              
standardavvikelser för kvoten Aβ42/p-tau: AD, M = 872,04; SD = 558,18; MCI-AD, M =              
751,87; SD = 279,17; MCI-NAD, M = 2394,52; SD = 735,97; SCI, M = 2231,42; SD =                 
776,11. Implikationer av att använda Parnetti et al.:s (2014) kvot i ljuset av förekomsten av               
variabilitet mellan olika laboratorier och metoder vid analys av CSF-prover tas upp närmare i              
diskussionsdelen. 
 
RAVLT: operationalisering av seriepositionsregioner 
Samtliga neuropsykologiska tester administrerades av legitimerade psykologer.       
RAVLT-versionen som användes i studien bestod av den svenska standardordlistan à femton            
ord. Fem inlärningsomgångar genomfördes följt av en fördröjd återgivning efter 30 minuter. I             
enlighet med flera tidigare studier (se exempelvis Bruno et al., 2013; LaRue et al., 2008;               
Martín et al., 2013) definierades de tre seriepositionsregionerna på följande vis: ord 1-4             
(primacy); ord 5-11 (middle); ord 12-15 (recency). För varje deltagare kodades antalet korrekt             
återkallade ord inom varje region på de fem inlärningsomgångarna samt den fördröjda            
återgivningen, det vill säga totalt 18 separata datapunkter. Därutöver räknades tre totalmått på             
inlärning fördelat på serieposition fram genom att addera det totala antalet korrekt återkallade             
ord på respektive serieposition under de fem inlärningsomgångarna. 
 
Regional poängsättning 
I studien har så kallad regional poängsättning av RAVLT använts i enlighet med flera tidigare               
studier (se Cunha et al., 2012; Egli et al., 2014; Foldi et al., 2003; LaRue et al., 2008; Martín                   
et al., 2013; Orru et al., 2009). Regional poängsättning skiljer sig från så kallad              
standardpoängsättning, där seriepositionspoängen räknas fram genom att dividera antalet         
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korrekta svar inom en region med det totala antalet korrekta svar (individens totala             
inkodning). Standardpoängsättning fångar således seriepositionseffekter i termer av enskilda         
individers relativa styrkor och svagheter, utan att ta hänsyn till individens globala prestation             
på testet. Med regional poängsättning erhålls istället ett direktare mått på individens prestation             
på de olika seriepositionerna (Egli et al., 2014). Regional poäng räknades fram genom att              
antalet korrekta svar inom en region delades med det totala antalet möjliga korrekta svar inom               
samma region. Lyckades deltagaren exempelvis nämna två av fyra ord på primacysegmentet            
under en given omgång erhölls primacypoängen 2/4 = 0,5 (det vill säga 50 %). På               
motsvarande vis erhölls en genomsnittlig regional poäng på de fem inlärningsomgångarna           
genom att dividera antalet korrekt återkallade ord inom en given region med det totala antalet               
möjliga korrekta svar inom samma region. Lyckades deltagaren exempelvis nämna 14 av 35             
möjliga ord på middlesegmentet under de fem inlärningomgångarna erhölls middlepoängen          
14/35 = 0,4 (det vill säga 40 %). Möjlig regional poäng kan således variera mellan 0,0 och 1,0                  
(det vill säga 0-100 % korrekta svar). 

   
Databearbetning 
Alla dataanalyser genomfördes med Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)           
version 23. En α-nivå om p < ,05 fastställdes. Då studiedesignen planerades innehålla fem              
separata ANOVA gjordes en Bonferronikorrektion och en ny α-nivå om p < (,05 / 5) = ,01                 
räknades fram som ett gränsvärde för vad som skulle bedömas som en signifikant             
interaktions-, huvud- eller enkel huvudeffekt. Vid uppföljande analyser post hoc fastställdes           
en α-nivå om p < ,05 om ej annat anges. Separata ANOVA- samt χ²-test genomfördes för att                 
jämföra gruppskillnader avseende de demografiska variablerna utbildning, ålder och kön efter           
att antaganden om normalfördelning, avsaknad av utliggande värden och homogena          
populationsvarianser uppfyllts. 
 
Kontroll av antaganden bakom analys 1-3 
Samtliga variabler var i princip approximativt normalfördelade inom samtliga grupper utan           
avvikande värden för skevhet respektive toppighet (definierat som ± 2 i enlighet med George              
& Mallery, 2010). Inför analys 3.1 hittades ett avvikande toppighetsvärde om 2,791 hos             
SCI-gruppen för regional primacypoäng på inlärningsomgång 5. Då ANOVA enligt Pallant           
(2011) anses vara tillräckligt robust vid ej normalfördelade data i grupper större än cirka 30               
deltagare beslutades att använda otransformerade data också för denna variabel. 
 
Kontroll för utliggande värden gjordes med hjälp av studentiserade residualer. Inför analys 1             
hittades två utliggare (definierat som ett värde ± 3 vid kontroll av studentiserade residualer),              
en AD-patient med ett värde på -3,02 på regional recencypoäng samt en annan AD-patient              
med ett värde på 3,32 på regional primacypoäng. Kompletterande kontroll med hjälp av             
lådagram visade att inget av dessa värden var extrema (det vill säga avvek med mer än 3                 
lådlängder från percentil 25 eller 75) varför ett beslut togs om att behålla värdena i               
efterföljande analyser. Inför analys 2 och 3 hittades inga utliggande värden. 
 
Resultat på Levenes test var signfikanta för samtliga variabler utom total genomsnittlig            
regional recencypoäng på inlärningsomgång 1-5 varför antagandet om homogena         
populationsvarianser återkommande brutits. Utifrån detta beslutades dels att använda den          
robustare Games-Howell- snarare än Tukey-proceduren vid eventuella separata uppföljande         
post hoc-analyser av dessa variabler, dels att i enlighet med Tabachnick och Fidell (2007)              
använda en stringentare signifikansnivå om p < ,025 i fall då proceduren ej skulle finnas               
tillgänglig i SPSS (vid eventuella uppföljande ANOVA för beroende mätningar vid studie av             
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huvudeffekter/enkla huvudeffekter av serieposition), dels att ta hänsyn till brottet mot           
antagandet och iaktta försiktighet vid tolkning av erhållna resultat. Vid eventuell uppföljande            
post hoc-analys av total genomsnittlig regional recencypoäng på inlärningsomgång 1-5          
beslutades att använda Tukey-proceduren. 
 
Inför analys 1 uppfylldes antagandet om likvärdiga kovariansmatriser då värdet på Box’ test             
ej var signifikant. Signifikanta resultat på samma test (p < ,0005) inför analys 2 och 3                
indikerade att antagandet brutits. Ett beslut togs därför om att i dessa fall iaktta försiktighet               
vid uttolkandet av eventuell interaktionseffekt.  
 
Inför analys 1 och 2 indikerade Mauchlys test att antagandet om sfäricitet brutits för              
tvåvägsinteraktionen då χ 2 (2) = 33,037, p < ,001 (analys 1) respektive χ 2 (2) = 7,332, p = ,026                 
(analys 2). En ε -justering gjordes därför vid vidare analys enligt          
Greenhouse-Geisser-förfarandet. 
 
Analys 1: seriepositionseffekter vid inlärning 
Efter kontroll av antaganden genomfördes en 4x3 mixad ANOVA för att studera            
gruppskillnader avseende inlärning fördelat på de tre seriepositionerna (definierade som          
genomsnittlig regional primacy-, middle- och recencypoäng vid inlärningsomgång 1-5). Vid          
förekomst av statistiskt signifikant interaktionseffekt följdes resultatet upp med         
kompletterande separata ANOVA för att studera enkla huvudeffekter av enskilda variabler.           
Vid avsaknad av signifikant interaktionseffekt genomfördes kompletterande ANOVA för att          
studera huvudeffekter av enskilda variabler. 
 
Analys 2: seriepositionseffekter vid fördröjd återgivning 
Efter kontroll av antaganden genomfördes en 4x3 mixad ANOVA för att studera            
gruppskillnader avseende inlärning fördelat på de tre seriepositionerna (definierade som          
regional primacy-, middle- respektive recencypoäng på den fördröjda återgivningen (omgång          
6). Vid förekomst av statistiskt signifikant interaktionseffekt följdes resultatet upp med           
kompletterande separata ANOVA för att studera enkla huvudeffekter av enskilda variabler.           
Vid avsaknad av signifikant interaktionseffekt genomfördes kompletterande ANOVA för att          
studera huvudeffekter av enskilda variabler. 
 
Analys 3: förhållandet mellan inlärning, fördröjd återgivning och seriepositionspoäng 
Efter kontroll av antaganden genomfördes tre separata 4x2 mixade ANOVA (fördelade på de             
tre seriepositionerna) för att studera gruppskillnader avseende förhållandet mellan inlärning          
och fördröjd återgivning. Gruppernas resultat på inlärningsomgång 5 och den fördröjda           
återgivningen (omgång 6) jämfördes. Vid förekomst av statistiskt signifikant         
interaktionseffekt följdes resultatet upp med kompletterande ANOVA för att studera enkla           
huvudeffekter av enskilda variabler. Vid avsaknad av signifikant interaktionseffekt         
genomfördes kompletterande separata ANOVA för att studera huvudeffekter av enskilda          
variabler. 
 
 

RESULTAT 
 
Demografiska variabler 
ANOVA visade signifikanta skillnader mellan grupperna i ålder: F (3, 163) = 32,47, p <              
,0005, partiell η 2 = ,374. Enligt Tukeys post hoc-test var AD-gruppen statistiskt signifikant             
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äldre än övriga grupper. MCI-AD-gruppen var statistiskt signifikant yngre än AD-gruppen           
men signifikant äldre än övriga grupper. MCI-NAD- och SCI-grupperna skilde sig inte från             
varandra. Ytterligare en ANOVA genomfördes för att undersöka skillnader mellan grupperna           
avseende utbildning. Inga statistiskt signifikanta gruppskillnader hittades, F (3, 163) = 0,938, p            
=  0,424, partiell η 2  = ,017.  
 
Relationen mellan faktorerna kön och diagnosgrupp analyserades med Chi-två-test för två           
variabler (med Pearson Chi-Square Test). Alla förväntade cellfrekvenser var större än 5.            
Testet visade ingen signifikant koppling mellan kön och diagnosgrupp, χ² (3, n = 167) = 4,20,               
p  = 0,24. Kopplingen var svag enligt Cohens (1988) riktlinjer, Cramers V = 0,16. 
 
Tabell 1: Medelvärden (och standardavvikelser) för demografiska variabler i hela urvalet samt            
fördelat efter diagnosgrupp. 
 
 Hela urvalet  AD MCI-AD MCI-NAD SCI 
Ålder 60,38 (9,61) 73,20 (8,48) 63,77 (7,12) 57,69 (7,40) 56,72 (7,68) 
Utbildning 13,72 (3,60) 12,80 (4,48) 13,41 (3,67) 14,29 (3,50) 13,82 (3,32) 
Kön (m./k.) 70/97 7/18 12/11 19/19 32/49 
N/n 167 25 23 38 81 
AD = Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD            
= Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning. 
 
Analys 1: seriepositionseffekter vid inlärning 
 
Seriepositionseffekter vid inlärning: deskriptiv statistik och interaktionseffekt 
Deskriptiv statistik över gruppskillnader inom urvalet avseende genomsnittlig regional poäng          
under inlärningsomgång 1-5 presenteras närmare i tabell 2. 
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Tabell 2: Genomsnittlig regional poäng (0,0-1,0) under inlärningsomgång 1-5 av RAVLT           
inom urvalet. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och antal (N/n).  
 
Region Grupp M  (SD ) N/n 
Primacy AD 0,374 (0,250) 25 

MCI-AD 0,496 (0,120) 23 
MCI-NAD 0,549 (0,214) 38 
SCI 0,744 (0,156) 81 
Total 0,610 (0,237) 167 

Middle AD 0,253 (0,127) 25 
MCI-AD 0,360 (0,129) 23 
MCI-NAD 0,456 (0,206) 38 
SCI 0,624 (0,146) 81 
Total 0,494 (0,210) 167 

Recency AD 0,559 (0,202) 25 
MCI-AD 0,578 (0,215) 23 
MCI-NAD 0,612 (0,184) 38 
SCI 0,694 (0,178) 81 
Total 0,639 (0,195) 167 

AD = Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD            
= Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning, RAVLT = Rey             
Auditory Verbal Learning Test. 
 
Det fanns en statistiskt signifikant ordinal interaktion mellan grupp och serieposition på            
regional seriepositionspoäng, F (5,066, 275,226) = 4,99, p < ,0005, partiell η 2 = ,084, ε = ,844                
(se diagram 1). 
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Diagram 1. Genomsnittlig regional poäng under inlärningsomgång 1-5 av RAVLT. AD =            
Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD =           
Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning. 
 
Seriepositionseffekter vid inlärning: enkla huvudeffekter av grupp 
Vid analys av enkla huvudeffekter av grupptillhörighet framkom en statistiskt signifikant           
enkel huvudeffekt av grupp på regional poäng på primacypositionen F (3, 163) = 29,722, p <               
,0005, partiell η 2 = ,354. Data för multipla jämförelser erhölls genom           
Games-Howell-proceduren och anges som medelvärden ± standardfel: 
 
Regional primacypoäng var statistiskt signifikant högre i SCI-gruppen än i samtliga övriga            
grupper: MCI-NAD (0,20 ± 0,04 regional poäng, p < ,0005), MCI-AD (0,25 ± 0,05 regional               
poäng, p < ,0005) och AD (0,37 ± 0,05 regional poäng, p < ,0005). Regional primacypoäng                
var statistiskt signifikant högre i MCI-NAD- än AD-gruppen (0,17 ± 0,06 regional poäng, p =               
,03) men skilde sig inte från MCI-AD-patienterna (0,05 ± 0,05 regional poäng, p = ,762). Inga                
skillnader hittades mellan MCI-AD- och AD-gruppen (0,12 ± 0,07 regional poäng, p  = ,255). 
 
Också på middlepositionen fanns en statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av          
grupptillhörighet på regional poäng, F (3, 163) = 44,357, p < ,0005, partiell η 2 = ,449. Data för                 
multipla jämförelser har erhållits genom Games-Howell-proceduren och anges som         
medelvärden ± standardfel: 
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Regional poäng var statistiskt signifikant högre i SCI-gruppen än i samtliga övriga grupper             
också på middlepositionen: MCI-NAD (0,17 ± 0,04 regional poäng, p < ,0005), MCI-AD             
(0,26 ± 0,03 regional poäng, p < ,0005) och AD (0,37 ± 0,03 regional poäng, p < ,0005).                  
Regional middlepoäng var statistiskt signifikant högre i MCI-NAD- än AD-gruppen (0,20 ±            
0,04 regional poäng, p < ,0005) men skilde sig inte heller på denna position från               
MCI-AD-gruppen (0,10 ± 0,04 regional poäng, p = ,128). MCI-AD- hade dock statistiskt             
signifikant högre middlepoäng än AD-gruppen (0,11 ± 0,04 regional poäng, p  = ,027). 
 
Det fanns slutligen en statistiskt signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet på regional           
poäng på recencypositionen F (3, 163) = 4,940, p = ,003, partiell η 2 = ,083. Data för multipla                 
jämförelser har erhållits genom Tukey HSD-proceduren och anges som medelvärden ±           
standardfel: 
 
På denna position skilde sig inte SCI-gruppens prestation från MCI-NAD-gruppens (0,08 ±            
0,04 regional poäng, p = ,119) men däremot från MCI-AD- (0,12 ± 0,04 regional poäng, p =                 
,048) och AD-gruppens (0,14 ± 0,04 regional poäng, p = ,010). Inga skillnader hittades mellan               
några av de övriga grupperna: MCI-NAD och MCI-AD (0,03 ± 0,05 regional poäng, p =               
,907), MCI-NAD och AD (0,05 ± 0,05 regional poäng, p = ,684) eller MCI-AD och AD (0,02                 
± 0,05 regional poäng, p  = ,982). 
 
Seriepositionseffekter vid inlärning: enkla huvudeffekter av serieposition 
Utöver en analys av enkla huvudeffekter av grupptillhörighet följdes den signifikanta           
interaktionen upp av en analys av enkla huvudeffekter av serieposition. Vid brott mot             
antagandet om sfäricitet har Greenhouse-Geisser-justeringar genomförts och ε -värde anges.         
Statistiskt signifikanta enkla huvudeffekter av serieposition på regional poäng hittades inom           
samtliga grupper. Data för multipla jämförelser har erhållits genom LSD-proceduren och           
anges som medelvärden ± standardfel. För dessa tillämpas en stringentare α-nivå om p < ,025               
på grund av brott mot Levenes test: 
 
Det fanns en enkel huvudeffekt av serieposition i SCI-gruppen, F (1,648, 131,811) = 14,310, p              
< ,0005, partiell η 2 = ,152, ε = ,824. Såväl primacy- (0,12 ± 0,02, p < ,0005) som                  
recencypoängen (0,07 ± 0,02, p < ,002) var signifikant högre än middlepoängen. Inga             
signifikanta skillnader fanns mellan primacy- och recencypoängen (0,05 ± 0,03, p  = ,067).  
 
En enkel huvudeffekt av serieposition noterades i MCI-NAD-gruppen, MCI-NAD, F (1,668,          
61,727) = 8,098, p = ,001, partiell η 2 = ,180, ε = ,834. Primacy- (0,09 ± 0,03, p = ,006) och                     
recencypoängen (0,16 ± 0,04, p < ,0005) var båda signifikant högre än middlepoängen. Inga              
signifikanta skillnader fanns mellan primacy- och recencypoängen (0,08 ± 0,06, p  = ,176).  
 
En enkel huvudeffekt av serieposition fanns i MCI-AD-gruppen, MCI-AD, F (2, 44) = 8,232,             
p = ,001, partiell η 2 = ,272. Både primacy- (0,14 ± 0,04, p = ,004) och recencypoängen (0,22 ±                   
0,06, p = ,001) var signifikant högre än middlepoängen. Inga signifikanta skillnader hittades             
mellan primacy- och recencypoängen (0,06 ± 0,05, p  = ,183).  
 
I AD-gruppen återfanns slutligen en enkel huvudeffekt av serieposition, F (1,454, 34,901) =            
14,373, p < ,0005, partiell η 2 = ,375, ε = ,727. Primacypoängen var signifikant lägre än                
recencypoängen (0,18 ± 0,07, p = ,017) men skilde sig inte som hos övriga grupper från                
middlepoängen (0,12 ± 0,06, p = ,036). Middlepoängen var dock signifikant lägre än             
recencypoängen (0,31 ± 0,04, p  < ,0005) också i denna grupp. 
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Analys 2: seriepositionseffekter vid fördröjd återgivning 
 
Seriepositionseffekter vid fördröjd återgivning: deskriptiv statistik och interaktionseffekt 
Deskriptiv statistik över gruppskillnader inom urvalet avseende regional poäng vid fördröjd           
återgivning (omgång 6) presenteras närmare i tabell 3. 
 
Tabell 3: Regional poäng (0,0-1,0) under fördröjd återgivning (omgång 6 av RAVLT).            
Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och antal (N/n). 
 
Region Grupp M  (SD ) N/n 
Primacy AD 0,150 (0,239) 25 

MCI-AD 0,380 (0,344) 23 
MCI-NAD 0,539 (0,326) 38 
SCI 0,849 (0,215) 81 
Total 0,609 (0,372) 167 

Middle AD 0,177 (0,166) 25 
MCI-AD 0,329 (0,249) 23 
MCI-NAD 0,504 (0,338) 38 
SCI 0,771 (0,190) 81 
Total 0,560 (0,327) 167 

Recency AD 0,120 (0,146) 25 
MCI-AD 0,174 (0,205) 23 
MCI-NAD 0,355 (0,322) 38 
SCI 0,648 (0,293) 81 
Total 0,437 (0,348) 167 

AD = Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD            
= Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning, RAVLT = Rey             
Auditory Verbal Learning Test. 
 
Det fanns ingen statistiskt signifikant interaktionseffekt mellan grupp och serieposition (se           
diagram 2), F (5,746, 312,186) = 1,152, p = ,332, partiell η 2 = ,021. Förhållandet mellan               
seriepositionerna var således likartat mellan de olika grupperna. 
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Diagram 2. Regional poäng på den fördröjda återgivningen (omgång 6) av RAVLT. AD =              
Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD =           
Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning. 
 
Seriepositionseffekter vid fördröjd återgivning: huvudeffekten av grupp 
Huvudeffekten av grupptillhörighet påvisade en statististiskt signifikant skillnad i regional          
poäng mellan de olika grupperna, F (3,163) = 85,631, p < ,0005, partiell η 2 = ,612. Data för                  
multipla jämförelser erhölls genom Games-Howell-proceduren och anges som medelvärden ±          
standardfel: 
 
Statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan samtliga grupper. AD-gruppen hade lägre          
regional poäng än MCI-AD- (0,145 ± 0,055, p = ,009), MCI-NAD- (0,317 ± 0,049, p < ,0005)                 
och SCI-gruppen (0,607 ± 0,043, p < ,0005). MCI-AD-gruppen hade lägre resultat än             
MCI-NAD- (0,172 ± 0,050, p = ,001) och SCI-gruppen (0,461 ± 0,045, p < ,0005).               
MCI-NAD-gruppen hade lägre regional poäng än SCI-gruppen (0,290 ± 0,037, p  < ,0005). 
 
Resultaten analyseras närmare i diskussionsavsnittet ”Gruppskillnader avseende fördröjd        
återgivning”. 
 
Seriepositionseffekter vid fördröjd återgivning: huvudeffekten av serieposition 
Utöver den statistiskt signifikanta huvudeffekten av grupptillhörighet hittades en statistiskt          
signifikant huvudeffekt av serieposition på regional poäng, F (1,915, 312,186) = 18,433, p <             
,0005, partiell η 2 = ,102, ε = ,958. Data för parvisa jämförelser mellan seriepositionerna              

26 



 

erhölls genom LSD-proceduren och anges som medelvärden ± standardfel. En stringentare           
α-nivå om p  < ,025 tillämpas på grund av brott mot Levenes test: 
 
Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns mellan primacy- och middlepositionen, (0,034 ±           
0,024, p = ,159). Urvalets genomsnittliga prestation på recencypositionen var däremot           
signifikant lägre jämfört med både primacy- (0,155 ± 0,029, p < ,0005) och middlepositionen              
(0,121 ± 0,027, p  < ,0005). 
 
Analys 3.1: Förhållandet mellan primacypoäng vid inlärning och fördröjd återgivning 
 
Primacypoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: deskriptiv statistik och interaktionseffekt 
Deskriptiv statistik över gruppskillnader inom urvalet avseende primacypoäng på         
inlärningsomgång 5 respektive den fördröjda återgivningen presenteras närmare i tabell 4. 
 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för regional primacypoäng          
(0,0-1,0) på testomgång 5 och den fördröjda återgivningen (testomgång 6) samt           
poängskillnad mellan omgångarna (omgång 6 minus omgång 5). 
 
Grupp Omgång 5 Omgång 6 Omgång 6 - 

Omgång 5 
N/n 

AD 0,470 (0,325) 0,150 (0,239) -0,320 (0,053) 25 

MCI-AD 0,609 (0,280) 0,380 (0,344) -0,228 (0,068) 23 

MCI-NAD 0,697 (0,248) 0,539 (0,326) -0,158 (0,042) 38 

SCI 0,880 (0,190) 0,849 (0,215) -0,031 (0,018) 81 

Total 0,739 (0,283) 0,609 (0,372) -0,130 (0,019) 167 
AD = Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD            
= Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning. 
 
Det fanns en statistiskt signifikant ordinal interaktion mellan grupp och betingelse           
(inlärningsomgång 5/fördröjd återgivning), F (3, 163) = 12,423, p < ,0005, partiell η 2 = ,186              
(se diagram 3-6, heldragna linjer).  
 
Primacypoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: enkla huvudeffekter av grupp 
Den statistiskt signifikanta interaktionen följdes upp med en analys av enkla huvudeffekter av             
grupptillhörighet. En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av grupptillhörighet på regional          
primacypoäng under inlärningsomgång 5 hittades, F (3, 163) = 22,290, p < ,0005, partiell η 2 =               
,291. Data för multipla jämförelser har erhållits genom Games-Howell-proceduren och anges           
som medelvärden ± standardfel: 
 
Regional primacypoäng var statistiskt signifikant högre i SCI-gruppen än samtliga övriga           
grupper: MCI-NAD (0,18 ± 0,05 regional poäng, p = ,001), MCI-AD (0,27 ± 0,06 regional               
poäng, p = ,001) och AD (0,41 ± 0,07, p < ,0005). MCI-NAD-gruppen skilde sig inte från                 
MCI-AD-gruppen (0,09 ± 0,07 regional poäng, p = ,599) men hade statistiskt signifikant             
högre resultat än AD-gruppen (0,23 ± 0,08 regional poäng, p = ,024) – till skillnad från                
MCI-AD-gruppen som liknade AD-gruppen (0,14 ± 0,09 regional poäng, p  = ,397). 
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En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av grupp på primacyprestation återfanns också           
under den fördröjda återgivningen, F (3, 163) = 52,813, p < ,0005, partiell η 2 = ,493. Data för                 
multipla jämförelser har erhållits genom Games-Howell-proceduren och anges som         
medelvärden ± standardfel: 
 
Regional primacypoäng var också vid fördröjd återgivning statistiskt signifikant högre i           
SCI-gruppen än i alla de övriga grupperna: MCI-NAD (0,31 ± 0,06 regional poäng, p <               
,0005), MCI-AD (0,47 ± 0,08 regional poäng, p < ,0005) och AD (0,70 ± 0,05, p < ,0005).                  
MCI-NAD-gruppen skilde sig inte från MCI-AD-gruppen (0,16 ± 0,09 regional poäng, p =             
,295) men hade statistiskt signifikant högre resultat än AD-gruppen (0,39 ± 0,07 regional             
poäng, p < ,0005). Inte heller vid fördröjd återgivning skilde sig MCI-AD- från AD-gruppen              
(0,23 ± 0,09 regional poäng, p  = ,052). 
 
Primacypoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: enkla huvudeffekter av betingelse 
Vid analys av enkla huvudeffekter av serieposition återfanns statistiskt signifikanta enkla           
huvudeffekter av betingelse i samtliga grupper förutom SCI-gruppen. Data för multipla           
jämförelser har erhållits genom LSD-proceduren och anges som medelvärden ± standardfel.           
En stringentare α-nivå om p  < ,025 tillämpas på grund av brott mot Levenes test: 
 
Ingen statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på primacypoäng fanns inom           
SCI-gruppen, F (1, 80) = 3,014, p = ,086, partiell η 2 = ,036. Gruppens primacyprestation under               
den fördröjda återgivningen skilde sig inte från motsvarande under den femte           
inlärningsomgången, 0,031 ± 0,018, p  = ,086. 
 
En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på primacypoäng hittades inom           
MCI-NAD-gruppen, F (1, 37) = 14,439, p = ,001, partiell η 2 = ,281. Gruppens prestation under               
den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte inlärningsomgången,           
0,158 ± 0,042, p  = ,001.  
 
Det fanns en statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på primacypoäng för            
MCI-AD-gruppen, F (1, 22) = 11,152, p = ,003, partiell η 2 = ,336. Gruppens prestation under               
den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte inlärningsomgången,           
0,228 ± 0,068, p  = ,003.  
 
En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på primacypoäng noterades slutligen           
inom AD-gruppen, F (1, 24) = 36,355, p < ,0005, partiell η 2 = ,602. Gruppens prestation under                
den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte inlärningsomgången,           
0,320 ± 0,053 p  < ,0005. 
 
Analys 3.2: Förhållandet mellan middlepoäng vid inlärning och fördröjd återgivning 
 
Middlepoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: deskriptiv statistik och interaktionseffekt 
Deskriptiv statistik över gruppskillnader inom urvalet avseende middlepoäng på         
inlärningsomgång 5 respektive den fördröjda återgivningen presenteras närmare i tabell 5. 
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Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för regional middlepoäng          
(0,0-1,0) på inlärningsomgång 5 och den fördröjda återgivningen (testomgång 6) samt           
poängskillnad mellan omgångarna (omgång 6 minus omgång 5). 
 
Grupp Omgång 5 Omgång 6 Omgång 

6-Omgång 5 
N/n 

AD 0,371 (0,189) 0,177 (0,166) -0,194 (0,044) 25 
MCI-AD 0,491 (0,206) 0,329 (0,249) -0,161 (0,043) 23 
MCI-NAD 0,568 (0,290) 0,504 (0,338) -0,064 (0,032) 38 
SCI 0,818 (0,170) 0,771 (0,190) -0,048 (0,018) 81 
Total 0,649 (0,272) 0,560 (0,327) -0,089 (0,015) 167 
AD = Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD            
= Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning. 
 
Det fanns en statistiskt signifikant ordinal interaktion mellan grupp och betingelse           
(inlärningsomgång 5/fördröjd återgivning), F (3, 163) = 5,335, p = ,002, partiell η 2 = ,089 (se               
diagram 3-6, streckade linjer). 
 
Middlepoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: enkla huvudeffekter av grupp 
Genom den uppföljande analysen av enkla huvudeffekter av grupptillhörighet hittades en           
statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av grupptillhörighet på den regionala middlepoängen          
under inlärningsomgång 5, F (3, 163) = 38,111, p < ,0005, partiell η 2 = ,412. Data för multipla                 
jämförelser har erhållits genom Games-Howell-proceduren och anges som medelvärden ±          
standardfel: 
 
Under inlärningomgång fem var regional middlepoäng statistiskt signifikant högre i          
SCI-gruppen än övriga grupper: MCI-NAD (0,25 ± 0,05 regional poäng, p < ,0005), MCI-AD              
(0,33 ± 0,05 regional poäng, p < ,0005) och AD (0,45 ± 0,04, p < ,0005). MCI-NAD-gruppen                 
skilde sig inte från MCI-AD-gruppen (0,08 ± 0,06 regional poäng, p = ,624) men hade               
signifikant högre resultat än AD-gruppen (0,20 ± 0,06 regional poäng, p = ,010), medan AD-               
och MCI-AD-grupperna inte skilde sig åt (0,12 ± 0,06 regional poäng, p  = ,174). 
 
En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av grupp på regional middlepoäng noterades också            
under den fördröjda återgivningen, F (3, 163) = 51,117, p < ,0005, partiell η 2 = ,485. Data för                 
multipla jämförelser har erhållits genom Games-Howell-proceduren och anges som         
medelvärden ± standardfel: 
 
Regional middlepoäng var återigen statistiskt signifikant högre i SCI-gruppen än övriga           
grupper: MCI-NAD (0,27 ± 0,06 regional poäng, p < ,0005), MCI-AD (0,44 ± 0,06 regional               
poäng, p < ,0005) och AD (0,59 ± 0,04, p < ,0005). MCI-NAD- skilde sig inte från MCI-AD-                  
(0,17 ± 0,08 regional poäng, p = ,108) men hade statistiskt signifikant högre resultat än               
AD-gruppen (0,33 ± 0,06 regional poäng, p < ,0005), som däremot liknade MCI-AD-gruppen             
(0,15 ± 0,06 regional poäng, p  = ,082). 
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Middlepoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: enkla huvudeffekter av betingelse 
Vid analys av enkla huvudeffekter av betingelse hittades statistiskt signifikanta huvudeffekter           
av betingelse i hälften av grupperna. Data för multipla jämförelser har erhållits genom             
LSD-proceduren och anges som medelvärden ± standardfel. En stringentare α-nivå om p <             
,025 tillämpas på grund av brott mot Levenes test: 
 
Det fanns ingen statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på regional           
middlepoäng för SCI-gruppen, F (1, 80) = 6,792, p = ,011, partiell η 2 = ,078. Gruppens               
middleprestation under den fördröjda återgivningen skilde sig inte från prestationen under den            
femte inlärningsomgången, 0,048 ± 0,018, p  = ,011. 
 
Ingen statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på regional middlepoäng          
återfanns i MCI-NAD-gruppen, F (1, 37) = 3,941, p = ,055, partiell η 2 = ,096. Gruppens               
middleprestation under den fördröjda återgivningen var jämförbar med motsvarande på den           
femte inlärningsomgången, 0,064 ± 0,032, p  = ,055.  
 
En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på regional middlepoäng hittades           
inom MCI-AD-gruppen, F (1, 22) = 13,873, p = ,001, partiell η 2 = ,387. Gruppens prestation               
under den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte           
inlärningsomgången, 0,161 ± 0,043, p  = ,001.  
 
Det fanns en statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på regional middlepoäng            
inom AD-gruppen, F (1, 24) = 19,902, p < ,0005, partiell η 2 = ,453. Gruppens prestation under                
den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte inlärningsomgången,           
0,194 ± 0,044 p < ,0005. 
 
Analys 3.3: Förhållandet mellan recencypoäng vid inlärning och fördröjd återgivning 
 
Recencypoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: deskriptiv statistik och interaktionseffekt 
Deskriptiv statistik över gruppskillnader inom urvalet avseende recencypoäng på         
inlärningsomgång 5 respektive den fördröjda återgivningen presenteras närmare i tabell 6. 
 
Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för regional recencypoäng          
(0,0-1,0) på testomgång 5 och fördröjd återgivning (omgång 6) samt poängskillnad mellan            
omgångarna (omgång 6 minus omgång 5). 
 
Grupp Omgång 5 Omgång 6 Omgång 

6-Omgång 5 
N/n 

AD 0,600 (0,289) 0,120 (0,146) -0,480 (0,056) 25 
MCI-AD 0,663 (0,298) 0,174 (0,205) -0,489 (0,079) 23 
MCI-NAD 0,757 (0,221) 0,355 (0,322) -0,401 (0,056) 38 
SCI 0,849 (0,180) 0,648 (0,292) -0,201 (0,031) 81 
Total 0,765 (0,243) 0,437 (0,348) -0,328 (0,025) 167 
AD = Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv störning med AD-profil, MCI-NAD            
= Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI = Subjektiv minnesstörning. 
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Det fanns en statistiskt signifikant ordinal interaktion mellan grupp och betingelse           
(inlärningsomgång 5/fördröjd återgivning), F (3, 163) = 9,192, p < ,0005, partiell η 2 = ,145 (se               
diagram 3-6, punktlinjer). 
 
Recencypoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: enkla huvudeffekter av grupp 
Den statistiskt signifikanta interaktionen följdes upp med en analys av enkla huvudeffekter av             
grupptillhörighet på regional recencypoäng. En sådan noterades på inlärningsomgång 5, F (3,           
163) = 9,704, p <,0005, partiell η 2 = ,152. Data för multipla jämförelser har erhållits genom                
Games-Howell-proceduren och anges som medelvärden ± standardfel: 
 
SCI-gruppen presterade statistiskt signifikant högre än MCI-AD- (0,19 ± 0,07 regional poäng,            
p = ,039) och AD- (0,25 ± 0,06 regional poäng, p = ,002) men skilde sig inte från MCI-NAD-                   
(0,09 ± 0,04 regional poäng, p = ,123). Inga skillnader hittades mellan övriga grupper:              
MCI-NAD och MCI-AD (0,09 ± 0,07 regional poäng, p = ,566); MCI-NAD och AD (0,16 ±                
0,07 regional poäng, p  = ,113); MCI-AD och AD (0,06 ± 0,08 regional poäng, p  = ,879). 
 
En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av grupp på regional recencypoäng hittades också            
under den fördröjda återgivningen, F (3, 163) = 35,724, p < ,0005, partiell η 2 = ,397. Data för                 
multipla jämförelser har erhållits genom Games-Howell-proceduren och anges som         
medelvärden ± standardfel: 
 
Regional recencypoäng var statistiskt signifikant högre i SCI-gruppen än alla andra grupper:            
MCI-NAD (0,29 ± 0,06 regional poäng, p < ,0005), MCI-AD (0,47 ± 0,05 regional poäng, p <                 
,0005) och AD (0,53 ± 0,04, p < ,0005). Statistiskt signifikanta skillnader hittades också              
mellan MCI-NAD- och MCI-AD- (0,18 ± 0,07 regional poäng, p = ,045) samt MCI-NAD-              
och AD- (0,24 ± 0,06 regional poäng, p = ,001), däremot inte mellan MCI-AD- och               
AD-grupperna (0,05 ± 0,05 regional poäng, p  = ,728). 
 
Resultatet tolkas vidare i diskussionsavsnittet ”Gruppskillnader avseende förhållandet mellan         
inlärning och fördröjd återgivning”. 
 
Recencypoäng vid inlärning/fördröjd återgivning: enkla huvudeffekter av betingelse 
Vid analysen av enkla huvudeffekter av betingelse hittades statistiskt signifikanta enkla           
huvudeffekter inom samtliga grupper. Data för multipla jämförelser har erhållits genom           
LSD-proceduren och anges som medelvärden ± standardfel. En stringentare α-nivå om p <             
,025 tillämpas då Levenes test var signifikant: 
 
Det fanns en statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på regional recencypoäng            
inom SCI-gruppen, F(1, 80) = 40,576, p < ,0005, partiell η 2 = ,337. Gruppens prestation under                
den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte inlärningsomgången,           
0,201 ± 0,031, p < ,0005. 
 
En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på regional recencypoäng noterades           
inom MCI-NAD-gruppen, F (1, 37) = 50,973, p < ,0005, partiell η 2 = ,579. Gruppens              
prestation under den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte            
inlärningsomgången, 0,401 ± 0,056, p  < ,0005.  
 
Inom MCI-AD-gruppen hittades en statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på           
regional recencypoäng, F (1, 22) = 38,012, p < ,0005, partiell η 2 = ,633. Gruppens prestation               
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under den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte           
inlärningsomgången, 0,489 ± 0,079, p  < ,0005.  
 
En statistiskt signifikant enkel huvudeffekt av betingelse på regional recencypoäng återfanns           
slutligen inom AD-gruppen, F (1, 24) = 74,123, p < ,0005, partiell η2 = ,755. Gruppens               
prestation under den fördröjda återgivningen var signifikant lägre än under den femte            
inlärningsomgången, 0,480 ± 0,056 p  < ,0005. 
 

 
Diagram 3-6: Förhållandet mellan regional poäng på inlärningsomgång 5 och omgång 6            
(fördröjt återkallande) fördelat på grupp. Separata linjer för separata seriepositioner där           
heldragen linje = regional primacypoäng; streckad linje = regional middlepoäng; och           
punktlinje = regional recencypoäng. AD = Alzheimers sjukdom, MCI-AD = Lindrig kognitiv            
störning med AD-profil, MCI-NAD = Lindrig kognitiv störning utan AD-profil, SCI =            
Subjektiv minnesstörning. 

 
 

DISKUSSION 
 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie var att undersöka gruppskillnader avseende           
seriepositionseffekter på Rey Auditory Verbal Learning Test mellan MCI-patienter med          
respektive utan en biomarkörprofil relaterad till Alzheimers sjukdom, samt en frisk (SCI-)            
respektive sjukare (AD-) kontrollgrupp. Motivet bakom syftet var att undersöka          
seriepositionseffekters eventuella potential att användas som ett verktyg för tidig          
Alzheimersdiagnostik. Tre analyser gjordes för att besvara tre specifika frågeställningar: Hur           
skiljer sig seriepositionseffekterna mellan de olika grupperna på inlärningsdelen av RAVLT?           
Hur skiljer sig seriepositionseffekterna mellan de olika grupperna på den fördröjda           
återgivningen av samma test? Hur ser förhållandet mellan seriepositionseffekter vid inlärning           
respektive fördröjd återgivning ut mellan och inom grupperna? I de närmast följande avsnitten             
förs resonemang kring hur dessa frågor bäst bör besvaras. Möjliga implikationer av erhållna             
resultat diskuteras jämte studiens begränsningar och förslag på tänkbara inriktningar för           
framtida forskning. 
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Gruppskillnader avseende inlärning 
En tydlig statististiskt signifikant interaktion mellan grupptillhörighet och prestation på de           
olika seriepositionssegmenten under inlärningsomgång 1-5 av RAVLT visar att de fyra           
grupperna uppvisar skilda seriepositionseffekter. Vid uppföljningsanalyser återfanns tydliga        
statistiskt signifikanta enkla huvudeffekter av grupptillhörighet på samtliga seriepositioner         
och enkla huvudeffekter av serieposition hos samtliga grupper. 
 
Då syftet med föreliggande studie primärt var att jämföra MCI-grupper med respektive utan             
en biomarkörprofil som tyder på AD kommenteras inledningsvis förhållandet mellan dessa.           
Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan MCI-grupperna återfanns på någon av de tre            
seriepositionerna; grupperna var alltså väsentligen lika varandra i statistisk mening, om än            
MCI-AD-gruppen i genomsnitt presterade lägre på varje enskilt mått. Grupperna uppvisade           
dessutom liknande seriepositionsprofiler med primacy- och recencyprestation statistiskt        
signifikant högre än middleprestationen, men utan statistiskt signifikanta skillnader mellan          
primacy- och recencypoängen. Detta jämna förhållande mellan primacy- och         
recencyprestation noterades också hos den friska SCI-gruppen. Slutsatsen kan således dras att            
båda MCI-grupperna uppvisar bevarade seriepositionseffekter i bemärkelsen att primacy- och          
recencyprestationen inte skiljer sig åt på inomgruppsnivån, samtidigt som båda var starkare än             
middleprestationen. Detta kan kontrasteras mot AD-gruppen som skilde sig från övriga tre            
grupper genom att vara den enda som vid jämförelse mellan seriepositionerna på            
inomgruppsnivå dels uppvisade en statistiskt signifikant högre recency- än primacypoäng,          
dels saknade signifikant skillnad mellan primacy- och middlepoängen. Inom AD-gruppen kan           
primacyeffekten därmed sägas vara sänkt och recencyeffekten till stor del bevarad eller rentav             
förstärkt, också i absoluta termer utan jämförelse med övriga grupper. Detta stämmer väl             
överens med resultat från tidigare studier, som återkommande påvisat en försvagad           
primacyeffekt under inlärning hos AD-patienter (se exempelvis Carlesimo et al., 1996 och            
Campos-Magdaleno et al., 2015 för en genomgång av tidigare fynd). 
 
Görs en jämförelse mellan samtliga grupper (och inte bara MCI-grupperna) på           
mellangruppsnivå snarare än inomgruppsjämförelser ges en delvis annorlunda bild.         
SCI-gruppen kan i sammanhanget betraktas som relativt jämförbar med en frisk kontrollgrupp            
(ett förhållande som problematiseras under rubriken ”SCI-patienter – jämförbara med friska           
kontroller?”) medan AD-gruppen erbjuder en jämförelse med en kontrollgrupp i andra änden            
av spektret, med en utpräglad neurodegenerativ patologi. En jämförelse mellan          
MCI-gruppernas och AD-gruppens resultat ger delvis motsägelsefulla resultat. På         
primacymåttet skilde sig MCI-grupperna åt i bemärkelsen att MCI-AD-gruppen liknade          
medan MCI-NAD-gruppen skilde sig statistiskt signifikant från AD-gruppen. På middlemåttet          
presterade båda MCI-grupperna statistiskt signifikant högre än AD-gruppen medan inga          
gruppskillnader hittades på recencymåttet. En slutsats av detta är att genomsnittlig           
recencyprestation under inlärningsomgång 1-5 är ett sämre mått (avseende såväl sensitivitet           
som specificitet) än primacy- och middleprestation för att särskilja grupper med olika grad av              
patologi. I föreliggande studie var måttet på middleprestation det enda enskilda inlärningsmått            
som förmådde skilja AD-gruppen från båda MCI-grupperna. AD-gruppen kan därmed sägas           
ha en sänkt primacyeffekt i relation till MCI-NAD-gruppen och en sänkt middleprestation i             
relation till båda MCI-grupperna. Liknande resultat, alltså likartat seriepositionsmönster hos          
MCI och AD (om än mer framträdande i sistnämnda grupp) återfinns exempelvis i Howieson              
et al. (2011) och Cunha et al. (2012). 
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Tas SCI-gruppen med i beräkningen ges fog för att konstatera en i relativa termer sänkt               
primacyeffekt samt middleprestation och mer eller mindre välbevarad recencyeffekt också          
hos de båda MCI-grupperna. Medan SCI-gruppen med stark statistisk signifikans och stor            
poängskillnad presterade bättre än samtliga övriga grupper på primacy- och middlesegmentet           
var gruppskillnaderna i recencysegmentet avsevärt mindre framträdande. Inga statistiskt         
signifikanta skillnader avseende recencyprestation hittades mellan SCI- och        
MCI-NAD-gruppen medan en svagt signifikant skillnad (p = ,048) återfanns mellan SCI- och             
MCI-AD-gruppen, för en faktisk poängskillnad som var mindre än skillnaden mellan samma            
grupper på övriga seriepositioner. Skillnaden på recencymåttet mellan AD- och          
SCI-grupperna var statistiskt signifikant men själva poängskillnaden betydligt mindre än          
skillnaden mellan de båda grupperna på övriga seriepositioner. De diagnosticerade grupperna           
uppvisar således en sänkt primacy- och middleprestation, samt en jämförbar (MCI-NAD) eller            
mer eller mindre välbevarad (MCI-AD respektive AD) recencyprestation i relation till           
SCI-gruppen. Detta fynd stämmer överens med tidigare studier som funnit en sänkt primacy-             
(Howieson et al., 2011) och välbevarad eller förhöjd recencyeffekt (Campos-Magdaleno et al.,            
2015; Cunha et al., 2012; Martín et al., 2013) hos MCI-patienter i relation till friska               
kontroller, men kontrasterar mot studier som snarare än avvikande seriepositionseffekter          
funnit generellt försämrat minne hos MCI-patienter (Bennett et al., 2006; Fernaeus et al.,             
2014; Moser et al., 2014). 
 
Sammantaget stärker ovanstående fynd slutsatsen att genomsnittlig regional recencypoäng på          
RAVLT:s fem inlärningsomgångar är ett mindre användbart mått än primacy- och           
middlepoäng för att på gruppnivå särskilja friska från sjuka patienter – liksom patienter med              
olika grad av patologi. Nedsatt primacyprestation i relation till recencyprestation vid           
inomgruppsjämförelse (här uppvisad enbart av AD-gruppen) framstår som ett tydligt mått på            
försämrat minne, överensstämmande med Egli et al. (2014) och Egli et al. (2015) som fann att                
låg regional primacypoäng och hög standardrecencyprestation (det vill säga att recencyord           
utgör en hög andel av totalt antal hågkomna ord) var goda prediktorer för framtida kognitiv               
försämring. I föreliggande studie var regional middlepoäng det enda mått som förmådde skilja             
AD-gruppen från samtliga övriga grupper, i linje med resonemang hos Carlesimo et al. (1996)              
om middleprestation som ett gott mått på förmågan att lagra information i långtidsminnet.             
Fyndet inskärper vikten av att inte enbart studera primacy- och recencyeffekter (en            
begränsning hos flertalet tidigare studier) utan också middleprestation. Tänkbara         
implikationer för poängsättning och normering av RAVLT samt möjliga neuropsykologiska          
förklaringsmodeller för anomalier i recencysegmentet vid neurodegenerativ patologi        
diskuteras närmare i avsnitten ”Möjligheter för framtida forskning” respektive ”Vad mäter           
RAVLT?” 
 
Vägs ovanstående fynd från inlärningsomgångarna av RAVLT samman kan enbart ett svagt            
stöd konstateras för Jack et al.:s (2010) modell över en patologisk kaskad för Alzheimers              
sjukdom samt Parnetti et al.:s (2014) föreslagna kvot (Aβ42/p-tau) * 100 med gränsvärdet             
1372 för att särskilja MCI med eller utan trolig AD-etiologi, detta då skillnaderna mellan              
MCI-grupperna inte var tillräckliga för att ge statistisk signifikans. Vid direkta           
gruppjämförelser skilde sig inte grupperna från varandra i statistisk mening på ett enda enskilt              
mått, och bara på enstaka mått om deras respektive o/likheter gentemot SCI- och AD-gruppen              
togs i beaktande. En möjlig tendens till gruppskillnad kan förvisso konstateras då            
interaktionen mellan samtliga grupper var ordinal och MCI-AD-gruppen på varje enskilt mått            
uppvisade ett svagare resultat än MCI-NAD-gruppen, om än i och med bristen på statistiskt              
signifikanta skillnader omöjliga att generalisera resultaten bortom föreliggande studies urval.          
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Det vore önskvärt att återupprepa studien med ett större och åldersmatchat urval bestående av              
jämnstora urvalsgrupper för att undersöka huruvida den eventuella tendensen till direkta           
gruppskillnader mellan MCI-grupper med respektive utan en AD-profil enligt Parnetti et al.:s            
(2014) definition låter ana faktiskt existerande skillnader mellan de respektive          
MCI-populationerna. 
 
Gruppskillnader avseende fördröjd återgivning 
Sambanden och skillnaderna mellan grupperna avseende prestation på den fördröjda          
återgivningen (omgång 6) av RAVLT följer ett annorlunda mönster än samma gruppers            
prestation på de fem inlärningsomgångarna. Ingen signifikant interaktion mellan grupperna          
återfanns vilket tyder på att förhållandet mellan prestationen på de skilda           
seriepositionssegmenten var likartat mellan grupperna vid fördröjd återgivning. Två starkt          
statistiskt signifikanta huvudeffekter av grupptillhörighet respektive serieposition återfanns        
dock i samband med analysen av gruppskillnader avseende fördröjd återgivning. 
 
Analysen av huvudeffekt av serieposition påvisade inga statistiskt signifikanta skillnader          
mellan primacy- och middleprestationen; recencyprestationen var däremot statistiskt        
signifikant lägre än båda dessa. Resultaten visar att den väldokumenterade u-formade           
seriepositionskurvan för att beskriva effekter av serieposition på inlärning av ordlistor inte är             
generaliserbar till betingelsen fördröjd återgivning. Resultatet motsäger resultat av Tierney et           
al. (1994) och Burkhart et. al. (1998) som funnit förminskad primacyeffekt hos AD-patienter i              
relation till kontroller vid fördröjd återgivning, och Howieson et al. (2011) som funnit samma              
mönster hos såväl MCI- som AD-patienter. Möjligtvis finns i föreliggande studie en svag             
tendens till sänkt primacyeffekt vid fördröjd återgivning i AD-gruppen, yttrande sig i ett             
jämnare förhållande mellan gruppens medelvärden avseende primacy- och recencyprestation.         
Denna eventuella tendens var dock inte tillräckligt utpräglad för att föranleda en statistiskt             
signifikant interaktionseffekt. En reservation bör också infogas för att nyss nämnda studier            
inte nödvändigtvis är jämförbara med föreliggande liksom med varandra, då olika test och             
poängsättningsmetoder förekommit. Orru et al. (2009) respektive Martín et al. (2013) – vilka             
liksom i denna studie använt sig av RAVLT och regional poängsättning – fann vid fördröjd               
återgivning ett signifikant högre resultat på primacy- än recencysegmentet hos både AD- och             
MCI-grupper, ett mönster som i föreliggande studie snarare karakteriserar urvalet som helhet,            
i form av en statistiskt signifikant huvudeffekt av serieposition. Dessa fynd har här inte              
kunnat replikeras – snarare tyder fynden i föreliggande studie på att en sänkt recencyeffekt              
vid fördröjd återgivning är något som kännetecknar också det friska minnet (tänkbara            
tolkningar av detta förhållande diskuteras närmare under rubriken ”Vad mäter RAVLT?”). 
 
En slutsats härledd ur ovanstående fynd i kombination med tidigare studiers motsägelsefulla            
resultat är att regionala seriepositionseffekter vid fördröjd återgivning är ett dåligt verktyg inte             
bara för att särskilja MCI-patienter från varandra utan överlag för att särskilja friska från sjuka               
patienter. De väsensskilda seriepositionskurvorna vid inlärnings- och återgivningsdelarna av         
RAVLT påvisar också vikten av att särskilja betingelserna från varandra vid studier av             
seriepositionseffekter (något som förvisso i regel redan görs; det är också vanligt att i likhet               
med Buschke et al. (2006) eller Cunha et al. (2012) enbart studera seriepositionseffekter i              
samband med inlärning). Generell prestation på fördröjd återgivning kvarstår emellertid som           
ett mycket användbart mått för att särskilja grupperna från varandra – något som påvisas av               
den framträdande statistiskt signifikanta huvudeffekten av grupp i föreliggande studie. Vid           
uppföljande parvisa jämförelser av denna huvudeffekt framkom att samtliga grupper skilde           
sig tydligt från samtliga övriga grupper, enligt ett mönster där SCI-gruppen hade bättre             
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resultat än MCI-NAD-gruppen, vilken presterade bättre än MCI-AD-gruppen, vars resultat          
var bättre än AD-gruppens. En viktig slutsats av föreliggande studie är således att total              
prestation på den fördröjda återgivningen av RAVLT kvarstår som ett mått i särklass för att               
särskilja inte bara friska från sjuka patienter – utan även patienter med skiftande grad av               
patologi och olika potentiella prognoser. Detta fynd är i linje med väletablerad kunskap inom              
fältet, som framhåller total prestation på den fördröjda återgivningen som ett centralt mått             
(Schmidt, 1996; Strauss, Sherman & Spreen, 2006). 
 
De tydliga skillnaderna mellan MCI-gruppernas respektive prestation, där gruppen med          
AD-profil – enligt Parnetti et al.:s (2014) föreslagna kvot och gränsvärde – uppvisar ett              
generellt lägre resultat ger till skillnad från motsvarande resultat på inlärningsdelen gott stöd             
åt kvotens potentiella möjligheter att särskilja MCI-patienter i ett tidigt skede av den             
patofysiologiska AD-processen från dem vars problem härrör ur andra etiologier, alternativt           
patienter med högre eller lägre risk att senare utveckla AD. Detta fynd stödjer också Jack et                
al.:s (2010) teoretiska modell över en kaskadpräglad utveckling av Alzheimers sjukdom, där            
personer med såväl abnormala Aβ42- som tau-värden (en grupp som Parnettis kvot fångar) kan              
förmodas befinna sig längre fram i den patofysiologiska utvecklingen. 
 
Gruppskillnader avseende förhållandet mellan inlärning och fördröjd återgivning 
Tydliga statistiskt signifikanta interaktioner återfanns mellan grupptillhörighet och betingelse         
(regional poäng på inlärningsomgång fem respektive den fördröjda återgivningen) på samtliga           
seriepositioner. Utifrån detta kan konstateras att gruppskillnader fanns rörande förändringen i           
regional prestation mellan inlärningsomgång fem och den fördröjda återgivningen. 
 
Betraktas enbart MCI-grupperna kan utifrån den uppföljande analysen av enkla huvudeffekter           
konstateras att grupperna enbart skiljer sig åt på ett enskilt mått av sex aktuella: regional               
recencypoäng på den fördröjda återgivningen. Jämförs MCI-grupperna istället mot övriga          
grupper framkommer vissa skillnader mellan desamma, i bemärkelsen att deras respektive           
förhållanden till AD- och SCI-grupperna skiljer sig åt. Medan MCI-AD-gruppen inte skiljer            
sig statistiskt signifikant från AD-gruppen på ett enda enskilt mått finns statistiskt signifikanta             
skillnader mellan MCI-NAD- och AD-gruppen på samtliga regionala mått. MCI-grupperna          
skiljer sig således indirekt från varandra genom sin o/likhet med AD-gruppen. SCI-gruppen            
sticker ut genom att genomgående ha statistiskt signifikanta högre resultat än samtliga övriga             
grupper, med undantag av att SCI-gruppens recencypoäng på omgång fem inte skiljer sig från              
MCI-NAD-gruppens. Detta fynd är i linje med tidigare resonemang rörande begränsningarna           
hos regional genomsnittlig recencypoäng under inlärningsbetingelsen av RAVLT för att          
särskilja friska och sjuka grupper. 
 
Om de enkla huvudeffekterna av betingelse (inlärningsomgång fem/fördröjd återgivning) tas i           
beaktande framträder ytterligare skillnader mellan grupperna. Inom SCI-gruppen finns inga          
enkla huvudeffekter av betingelse på primacy- och middlesegmentet vilket innebär att           
gruppens glömska mellan omedelbar och fördröjd återgivning är försumbar på dessa           
seriepositionssegment. Samma förhållande gäller också för MCI-NAD-gruppen på        
middlesegmentet. På övriga seriepositioner än de nämnda (recency för SCI och såväl primacy             
som recency för MCI-NAD) uppvisar ovanstående grupper statistiskt signifikanta enkla          
huvudeffekter vilket påvisar en tydligt urskiljbar glömska på dessa positioner. MCI-AD- och            
AD-grupperna kontrasterar mot i synnerhet SCI- och i någon mån MCI-NAD-gruppen genom            
att uppvisa statistiskt signifikanta enkla huvudeffekter av betingelse – glömska – på samtliga             
seriepositioner. Förändringen av MCI-AD- och AD-gruppens prestation från        
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inlärningsomgång fem till den fördröjda återgivningen präglas av en tydlig förlust av            
hågkommet material mellan den sista inlärningsomgången och den fördröjda återgivningen,          
där förlusten inom recencysegmentet liksom för SCI- och MCI-AD-gruppen är störst. Som en             
randanmärkning kan konstateras att glömskans volym mellan inlärningsomgång fem och den           
fördröjda återgivningen följer ett tydligt mönster. Detta består i att den regionala            
poängminskningen på samtliga positioner är minst i SCI-gruppen, större i          
MCI-NAD-gruppen, än större i MCI-AD-gruppen och störst i AD-gruppen (ett undantag är            
recencyglömskan hos MCI-AD-gruppen som är i princip identisk med AD-gruppens). 
 
Ovanstående fynd ger ytterligare inblick i de skilda seriepositionernas natur. Den lägre graden             
av glömska på middlepositionen stärker bilden av att prestationen på positionen under            
RAVLT:s inlärningsdel är ett robust mått på inlärning också i bemärkelsen att den avspeglar              
sig i motsvarande prestation på den fördröjda återgivningen. Detta är ett fynd i linje med               
Carlesimo et al. (1996) som framhåller förmågan att koda in information från den mellersta              
delen av en ordlista som ett reliabelt index på förmågan att lagra nya item i långtidsminnet.                
Den tydliga glömskan av recencyord i samtliga grupper – förekommande också i SCI-gruppen             
– stärker slutsatsen att recencyprestation på inlärningsdelen av RAVLT är ett mindre robust             
mått på inkodning till långtidsminnet än primacy- och middleprestationen. Värt att notera är             
emellertid att SCI-gruppens glömska på recencysegmentet är mindre än de övriga gruppernas,            
varför SCI-patienterna i högre grad lyckats koda in även recencyorden. Glömska av ord i              
primacysegmentet intar i jämförelse med övriga seriepositioner en mellanställning, där          
samtliga grupper utom SCI- uppvisar en statistiskt signifikant huvudeffekt av betingelse, om            
än en mindre framträdande glömska än på recencysegmentet (implikationer av          
seriepositionernas skiftande mekanik och tänkbara teoretiska tolkningar av erhållna resultat          
diskuteras vidare i avsnittet ”Vad mäter RAVLT?”). 
 
Fynd från föreliggande studies tredje och avslutande analys stärker ytterligare bilden av den             
kliniska tillämpbarheten för Parnetti et al.:s (2014) kvot för att särskilja MCI-grupper med             
olika grad av kognitiv nedsättning. Även om skillnaderna mellan MCI-grupperna vid direkta            
jämförelser var små och få skilde sig grupperna åt i bemärkelsen att MCI-AD-gruppen i              
avsevärt högre grad än MCI-NAD-gruppen liknade AD-gruppen. Tillämpbarheten för kvoten          
(Aβ42/p-tau) * 100 stärker också Jack et al.:s (2010) modell över AD-utvecklingen då             
kombinationen av låga betaamyloid- och höga taunivåer enligt modellen implicerar en längre            
gången patofysiologisk process. Möjliga kliniska tillämpningar av förhållandet mellan         
regionala poäng på inlärningsomgång 5 och den fördröjda återgivningen diskuteras närmare i            
avsnittet ”Möjligheter för framtida forskning”. 
 
Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis kan följande huvudsakliga slutsatser dras utifrån erhållna resultat: 
 
Seriepositionseffekter på inlärningsdelen av RAVLT är dåliga mått för att särskilja           
MCI-grupper med respektive utan en AD-profil enligt Parnetti et al.:s (2014) definition.            
Måtten fungerar bättre för att särskilja AD-, MCI- och SCI-grupper från varandra. På             
inlärningsdelen av RAVLT uppvisar de båda MCI-grupperna samt AD-gruppen samtliga en           
sänkt primacy- och middleprestation samt en relativt välbevarad recencyprestation i relation           
till SCI-kontrollgruppen. Mönstret är starkast hos AD-patienterna, följt av MCI-AD- och           
slutligen MCI-NAD-gruppen. AD-gruppen uppvisar dessutom en sänkt primacyeffekt också i          
absoluta termer, i bemärkelsen en statististiskt signifikant lägre primacy- än          
recencyprestation. Oklarhet råder förvisso huruvida seriepositionseffekterna urskiljer       
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grupperna bättre än etablerade inlärningsmått (frågan diskuteras närmare i avsnittet ”Erhållna           
resultat i relation till etablerade RAVLT-mått”). Slutligen kan konstateras att regional           
recencyprestation på inlärningsdelen i jämförelse med regional primacy- och middleprestation          
är ett dåligt mått för att särskilja de olika grupperna från varandra (implikationer av detta               
diskuteras närmare i avsnittet ”Vad mäter RAVLT?”). 
 
Seriepositionseffekter på den fördröjda återgivningen av RAVLT är ett än svagare mått än             
motsvarande inlärningsmått för att särskilja grupperna från varandra. Den gängse u-formade           
seriepositionskurvan är inte aktuell vid fördröjd återgivning, då samtliga gruppers profiler           
primärt präglas av en försvagad recencyeffekt. Totalprestation på den fördröjda återgivningen           
kvarstår samtidigt som ett kraftfullt mått för att skilja samtliga grupper från varandra, också              
de båda MCI-grupperna. 
 
Analysen av förhållandet mellan regional prestation på inlärningsomgång fem och den           
fördröjda återgivningen av RAVLT påvisar att recencyprestation under den fördröjda          
återgivningen skulle kunna vara ett potentiellt mått för att särskilja MCI-grupperna. De båda             
grupperna skiljer sig också åt indirekt, dels genom att MCI-AD-gruppen men inte            
MCI-NAD-gruppen liknar AD-gruppen, dels genom att MCI-NAD-gruppen till skillnad från          
MCI-AD-gruppen inte uppvisar någon statistiskt signifikant glömska på middlesegmentet         
mellan inlärningsomgång 5 och den fördröjda återgivningen. Analysen ger ytterligare stöd för            
att recencypositionen kan betraktas som något av en anomali också då förhållandet mellan             
inlärning och fördröjd återgivning tas i beaktande, detta då positionen är den enda där              
samtliga grupper uppvisar en statistiskt signifikant glömska. 
 
Sammantaget ges gott stöd åt Parnetti et al.:s (2014) kvot (Aβ42/p-tau) * 100 med gränsvärdet               
1372 för att urskilja trolig AD-etiologi liksom Jack et al.:s (2010) modell över en              
patofysiologisk kaskad vid Alzheimers sjukdom. Vid direkta jämförelser skiljer sig          
MCI-grupperna i synnerhet åt genom att gruppen med AD-profil har lägre resultat på den              
fördröjda återgivningen. Grupperna skiljer sig också åt genom att glömskan mellan           
inlärningsomgång fem och den fördröjda återgivningen är större för MCI-AD- än           
MCI-NAD-gruppen. Gruppskillnader finns också indirekt då likheterna mellan MCI-AD- och          
AD-gruppen är avsevärt större än mellan AD- och MCI-NAD-gruppen. Resultaten ger gott            
stöd för att ställa upp hypotesen att MCI-gruppen med AD-profil löper större risk att senare               
faktiskt utveckla AD i klinisk bemärkelse. Huruvida MCI-AD-patienterna vid uppföljning i           
högre grad faktiskt kommer att ha konverterat till AD – samt huruvida använt gränsvärde är               
det bästa för att urskilja konvertering i rådande urval – återstår dock att se (detta diskuteras                
närmare i avsnittet ”Möjligheter för framtida forskning”). 
 
Studiens begränsningar 
I de närmast följande avsnitten diskuteras begränsningar hos föreliggande studie avseende           
validitet och reliabilitet, metodologiska avvägningar samt tänkbara felkällor som riskerar att           
ha påverkat erhållna resultat. Övergripande ämnen som tas upp är gruppkarakteristika och            
kovariat; tänkbara implikationer av att använda en SCI-grupp som kontrollgrupp; avsaknad av            
jämförelser med etablerade RAVLT-mått; svårigheter att jämföra olika studier, psykologiska          
test och seriepositionsdefinitioner; utmaningar vid biomarkördiagnostik av AD; slutligen         
reliabilitetsaspekter rörande vad RAVLT anses mäta. 
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Gruppkarakteristika 
Undergrupperna i studien är av olika storlek – framförallt är SCI-gruppen betydligt större än              
övriga (se tabell 1). De ojämna gruppstorlekarna har inneburit att brott mot antagandet om              
homogena populationsvarianser (fastställt genom Levenes test) fått konsekvenser i form av           
höjd signifikansnivå. Resultat av ANOVA genomförda med jämna gruppstorlekar är mer           
robusta mot dylika brott (Pallant, 2011). De ojämna storlekarna har alltså gjort att en del av                
resultaten behövts tolkas mer konservativt, vilket i sin tur kan ha ökat risken för falska               
negativa resultat (typ II-fel). 
 
I de statistiska analyserna valdes att inte innefatta demografiska variabler som kovariat, då             
analyserna redan omfattade ett stort antal beräkningar. Det fanns inga signifikanta skillnader            
mellan grupperna avseende kön eller utbildning, däremot fanns signifikanta åldersskillnader          
mellan samtliga grupper utom MCI-NAD- och SCI-gruppen (se tabell 1). Framför allt stack             
AD-gruppen ut med en medelålder på 73,20 år jämfört med hela urvalets genomsnittliga ålder              
på 60,38 år. En gradvis försämring av minnet tillhör normalt åldrande (Lezak et al., 2012),               
och skillnaderna som återfanns mellan grupperna i denna studie kan ha förstärkts av ålder som               
bakomliggande faktor, vilket om så är fallet leder till försvagad intern validitet. Eventuella             
skillnader avseende IK på gruppnivå undersöktes ej, då IK bedömdes riskera att samvariera             
med grad av minnessvårigheter/patologi. Ett förslag för framtiden är att replikera           
undersökningen med ett större urval åldersmatchade, jämnstora grupper, något som tyvärr inte            
varit möjligt i föreliggande studie då densamma utgått från en redan existerande uppsättning             
data (erhållna genom LIVKOG-projektet). 
 
SCI-patienter – jämförbara med friska kontroller?   
En eventuell begränsning hos föreliggande studie är användandet av SCI-patienter som           
kontrollgrupp. Den sammantagna synen på SCI-konstruktets etiologi och relationer till övriga           
typer av minnesproblematik är splittrad. Subjektivt upplevda kognitiva problem är ett           
diagnoskriterium för såväl MCI- som AD-diagnos, samtidigt som sådana problem är mycket            
vanliga även hos äldre utan objektiva tecken på nedsatt minne/demensutveckling. Som           
nämnts i inledningen har forskningen kring kopplingen mellan subjektivt och objektivt           
skattade kognitiva förmågor inte funnit några starka samband (Edmonds et al., 2014). Trots             
det kan SCI-patienters resultat inte nödvändigtvis generaliseras till befolkningen i stort.           
Användningen av en SCI-grupp istället för en frisk kontrollgrupp är en följd av att              
föreliggande studie bygger på ett bekvämlighetsurval rekryterat inom ramarna för ett           
pågående forskningsprojekt, där samtliga deltagare remitterats eller sökt sig till en           
minnesmottagning. Detta förhållande begränsar möjligtvis studiens externa validitet.        
Samtidigt har urvalet gjort det möjligt att få tillgång till data som annars hade varit               
oåtkomliga, då exempelvis CSF-prover insamlade genom lumbalpunktion inte nödvändigtvis         
utförs rutinmässigt vid utredning av misstänkta minnes- eller andra kognitiva problem. 

 
Erhållna resultat i relation till etablerade RAVLT-mått 
Föreliggande studie visar att det förekommer vissa skillnader i seriepositionseffekter mellan           
de olika diagnosgrupperna. Huruvida detta verktyg fungerar bättre, sämre eller jämförbart           
med etablerade och ofta normerade mått (exempelvis totalpoäng över samtliga testomgångar,           
total inlärning under omgång 1-5 eller bortfall mellan inlärning och fördröjd återgivning, se             
exempelvis Poreh, (2005) för en genomgång) undersöks dock inte inom ramarna för studien.             
Detta påverkar studiens externa validitet då möjligheten att generalisera resultaten och dra            
slutsatser kring deras kliniska tillämpbarhet i relation till etablerade RAVLT-mått minskar. 
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Hur jämförbara är supraspan-ordinlärningstest? 
Ett frågetecken rörande möjligheten att jämföra föreliggande studies resultat med tidigare är            
det faktum att relativt stor variation finns mellan vilka test som använts i olika studier. Medan                
ett antal har använt sig av RAVLT (se exempelvis Orru et al., 2009; Martín et al., 2013) eller                  
likartade test såsom CVLT (se exempelvis Egli et al., 2014; Kasper et al., 2016), har andra                
använt enklare test med färre ord och/eller enbart en inlärningsomgång (se exempelvis            
Shankle et al., 2005; Tractenberg et al., 2005). Också då samma test använts skiljer sig olika                
studier åt då alternativa varianter av etablerade test administrerats – se exempelvis Gavett och              
Horwitz (2011) vilka använde RAVLT med enbart en enskild inlärningsomgång. Allt           
sammantaget råder oklarhet kring i exakt vilken grad resultaten i föreliggande studie är             
jämförbara med resultat från studier av andra supraspan-ordinlärningstest. 
 
Olika operationaliseringar av seriepositionseffekter 
I litteraturen kring seriepositionseffekter förekommer, delvis som en följd av den varierande            
flora av supraspan-ordinlärningstest som beskrivs i föregående avsnitt, ett flertal definitioner           
av seriepositioner och därmed även seriepositionseffekter. I föreliggande studie har en           
uppdelning föreslagen av exempelvis Bruno et al. (2013), LaRue et al. (2008) och Martín et               
al. (2013) använts, där de fyra första orden i RAVLT-ordlistan räknas till primacysegmentet,             
de sju nästföljande till middlesegmentet, och de fyra sista till recencysegmentet. Detta            
behöver inte nödvändigtvis vara den uppdelning som bäst avspeglar det mänskliga minnets            
underliggande neuropsykologiska substrat och kognitiva funktionsmönster. Andra studier har         
använt sig av andra uppdelningar; i exempelvis en studie av Tractenberg et al. (2005) ansågs               
de två sista orden (på en lista om tio) utgöra recencysegmentet. Också om blicken riktas               
enbart mot studier som använt RAVLT förekommer andra uppdelningar. Exempelvis Orru et            
al. (2009) delade upp de femton orden enligt mönstret 3-9-3. En möjlighet att bättre särskilja               
de olika seriepositionssegmentens gränser skulle kunna vara att gruppera orden genom           
faktoranalys. Denna ansats prövades av Fernaeus et al. (2014) som hittade tre faktorer (varav              
en primacy- respektive recencyfaktor bestående av de första tre respektive sista tre orden).             
Studien begränsas dock av att den före faktoranalysen delat upp ordlistan i fem delar              
bestående av tre ord vardera, vilket försvårar möjligheten att utröna huruvida fler ord             
egentligen borde hänföras till primacy- och recencyfaktorerna. Ansatsen skulle således med           
fördel kunna återupprepas med en design som räknar varje ord för sig. Nämnas bör slutligen               
att också det friska minnet präglas av individuella variationer, något som torde vara aktuellt              
även avseende seriepositionseffekter. Det är exempelvis rimligt att anta att en frisk individ             
med ett synnerligen gott arbetsminne torde uppvisa en starkare regional recencyprestation           
samt ett recencysegment som omfattar fler ord än en likaledes frisk individ med sämre              
arbetsminne. 
 
Biomarkördiagnostikens begränsningar 
Biomarkördiagnostik vid AD begränsas i dagsläget av bristande standardisering mellan olika           
labb och analysmetoder – om än arbetet pågår för att öka standardiseringsgraden (Winblad et              
al., 2016). Dessa begränsningar påverkar också föreliggande studie då oklarhet råder kring i             
vilken grad CSF-analysresultaten från aktuellt laboratorium är jämförbara med resultat från           
andra laboratorier. En central källa till variabilitet mellan olika laboratorier rör huruvida en             
enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA) för separata analyser av de olika          
biomarkörerna eller en multiplexanalys för parallella mätningar använts. Två         
neuropatologiska valideringsstudier av le Bastard et al. (2013) och Struyfs, Molinuevo,           
Martin, De Deyn och Engelborghs (2014) fann relativt stora skillnader mellan de båda             
metoderna. Den tänkbara felkällan som variabilitet mellan laboratorier och analysmetoder          

40 



 

ställer upp har i föreliggande studie sannolikt begränsats då en ELISA-metod – i likhet med               
den studie av Parnetti et al. (2014) på vilken uppdelningen av MCI-patienter i en grupp med                
respektive utan AD-profil grundats – använts för analys av CSF-prover. 
 
Föreliggande studie begränsas vidare eventuellt av att den enbart tar hänsyn till kvoten             
(Aβ42/p-tau) * 100 och inte till övriga etablerade biomarkörer (i synnerhet t-tau) eller             
kombinationer av desamma. Också vad gäller kombinationsmått baserade på Aβ42- och           
p-tau-nivåer i CSF finns flera bud om hur kombinationen ska operationaliseras och            
gränsvärden formuleras (se le Bastard et al., 2013; Duits et al., 2014; Ferreira et al., 2014;                
Frankfort et al., 2008; Sierra-Rio et al., 2015). Samtidigt kan konstateras att ett entydigt              
gränsvärde oavsett kombinationsmetod torde vara svårt att finna då förekomsten av AD i             
enlighet med Jack et al.:s (2010) modell snarare än ett binärt förhållande där förekomst av               
patologi antingen konstateras eller utesluts bör betraktas som en gradvis patofysiologisk           
process där abnorma CSF-värden är något som framträder omärkligt och över lång tid. Ett              
gränsvärde – oavsett vari det består – kan utifrån ett sådant synsätt betraktas som något som                
oavsett sensitivitet och specificitet fångar en skillnad och därmed möjliggör en jämförelse            
mellan grupper med olika grad av potentiell AD-patologi snarare än olika art. Det går likväl               
inte att utesluta att gränsvärdet för uppdelningen av MCI-grupper egentligen borde ha dragits             
någon annanstans. Möjligheten att närmare studera applicerbarheten hos Parnetti et al.:s           
(2014) kvot för att urskilja senare kognitiv försämring och/eller konvertering till klinisk AD             
kan öppnas upp först om uppföljning görs av deltagarna i föreliggande studie. Denna             
möjlighet diskuteras närmare i avsnittet ”Möjligheter för framtida forskning”. 
 
Vad mäter RAVLT? 
I studiens inledning beskrivs RAVLT utifrån multi-store-modellen som ett test där både            
arbetsminne och episodminne undersöks. En normal testprofil med ökande antal ihågkomna           
ord per inlärningsomgång tyder på att information kodas över från det förstnämnda till det              
sistnämnda (Rosenberg et al., 1984). Resultatet av inkodning till episodminnet märks särskilt            
väl vid den fördröjda återgivningen, då 30 minuter förflutit sedan inlärningen och de ord som               
testdeltagaren minns inte kan antas vara fortsatt aktuella i arbetsminnet – något som gör              
prestation på den fördröjda återgivningen till ett potentiellt mer renodlat episodminnesmått än            
motsvarande inlärningsmått. Resultaten i föreliggande studie visar att orden på          
recencysegmentet av ordlistan hos alla grupper glömts bort i större utsträckning än ord från              
övriga seriepositionssegment vid fördröjd återgivning. Detta kan tyda på att deltagarna i större             
utsträckning förlitade sig på arbetsminnet för att repetera orden under inlärningsmomentet           
(Tractenberg et al., 2005). Om arbetsminnet är ansträngt är en sannolikt effektiv metod att              
omedelbart återge de sista orden utan att behöva repetera dem internt i ”den fonologiska              
loopen”, vilket medför att dessa ord i mindre utsträckning överförs till episodminnet            
(Baddeley, 1992).  
 
Glömska av ord från recencysegmentet mellan inlärningomgång 5 och den fördröjda           
återgivningen förekom i föreliggande studie till skillnad från primacy- och middleglömska i            
samtliga grupper. SCI-gruppen uppvisade dock mindre bortfall än övriga grupper, sannolikt           
då färre repetitioner krävts för denna grupp för att överföra också recencyorden till             
episodminnet. De båda MCI-gruppernas samt AD-gruppens relativt goda prestationer på          
recencysegmentet under inlärningsdelen, deras svaga resultat på samma del vid fördröjd           
återgivning samt den statistiskt signifikanta glömskan av recencyord i samtliga grupper ger            
sammantaget stöd för iakttagelsen att recency-måttet ger olika information i samband med de             
olika testbetingelserna. Teoretiskt sett skulle detta kunna beskrivas som att recencymåttet           
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under inlärningsbetingelsen till stor del är ett mått på arbetsminne, medan samma mått vid              
fördröjd återgivning snarare mäter individens förmåga till inkodning av ord i episodminnet (i             
likhet med övriga seriepositionsmått under samma betingelse). 
 
I föreliggande studies inledning nämns också ytterligare en kognitiv domän som är avgörande             
för minnets fungerande: den exekutiva förmågan. I Baddeleys (1992) arbetsminnesmodell          
konceptualiseras denna som ”det centralexekutiva systemet”. Vad som kodas in, och även vad             
som plockas fram från episodminne till arbetsminne för vidare bearbetning, styrs av denna             
funktion. Även om diskussionen kring den exekutiva förmågans förhållande till RAVLT i            
huvudsak ligger utanför ramarna för föreliggande studie är det likväl viktigt att minnas att              
denna förmåga är en potentiellt viktig faktor i sammanhanget, intrikat sammanvävd med de             
minnesfunktioner som testet undersöker, inte minst då den exekutiva förmågan är en            
kognitiva domän som påverkas tidigt vid utvecklingen av AD (Almkvist, 2014). Förhållandet            
mellan uppmärksamhet/arbetsminne och exekutiv förmåga är ett rikt forskningsfält (se          
exempelvis Consonni et al., 2015), och mycket tyder på att RAVLT-resultat, speciellt från den              
med arbetsminnet nära förbundna inlärningsdelen, skulle kunna användas även för att mäta            
aspekter av exekutiv förmåga. 
 
RAVLT mäter verbal inlärning och verbalt minne, och frågan om i vilken grad detta kan               
generaliseras till andra aspekter av minnet tas upp i introduktionsdelen. För friska individer             
finns belägg för att en sådan generalisering är genomförbar: fungerar det verbala minnet bra              
så korrelerar detta väl med minnesfunktionen globalt (Boake, 2000). För individer med            
minnesproblematik är det dock inte säkert att detta antagande stämmer, då olika            
minnesfunktioner kan vara påverkade i olika hög utsträckning. Det är oklart om resultaten             
från föreliggande studie kan generaliseras till andra minnesfunktioner. 
 
Möjligheter för framtida forskning 
En möjlighet för framtida forskning är att följa upp resultaten i föreliggande studie vid klinisk               
uppföljning av deltagarna. Longitudinella uppföljningsdata skulle ge möjlighet att närmare          
studera de olika seriepositionsvariabler som här undersökts, möjligtvis i kombination med           
etablerade RAVLT-mått och/eller seriepositionspoäng erhållna med standard- snarare än         
regional poängsättning – det senare något som prövats med lovande resultat av exempelvis             
Egli et al. (2014). Vid ett uppföljningsscenario med tillgång till konverteringsdata skulle det             
vidare vara möjligt att lyfta in neuropsykologiska variabler från andra test och exempelvis             
utforma logistiska regressionsmodeller för att utröna vilka RAVLT- eller övriga data som bäst             
predicerar konvertering från MCI till AD. 
 
Med tanke på oklarheten i vilken grad mått på regional recencypoäng under            
inlärningsomgångarna egentligen mäter episodminne finns anledning att vid eventuell         
longitudinell uppföljning – liksom i studier av RAVLT och motsvarande test i allmänhet –              
överväga att undersöka alternativa poängsättningsmetoder som tar recencysegmentets olikhet         
jämfört med primacy- och middlesegmentet i beaktande. Ett exempel på en sådan typ av              
alternativ poängsättning är Buschke et al.:s (2006) så kallade ”retention weighted recall” där             
ord på en ordlista ges en omvänd poäng i relation till sin position på listan (i studien ifråga rör                   
det sig om det telefonadministrerade tioordsinstrumentet TICS där återgivning av ord ett ger             
tio poäng, ord två nio poäng och så vidare). De fann att användning av RWR-metoden gav                
högre effektstorlekar än konventionell poängsättning och var bättre på att urskilja patienter            
med mild AD från kontroller. Howieson et al. (2011) använde ett annat tioordsinstrument med              
enbart en inlärningomgång (CERAD) och fann att RWR var bättre än konventionell            
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poängsättning för att särskilja AD från MCI, om än inte MCI från kontroller. Huruvida              
resultat erhållna genom studiet av dessa mindre komplexa test med enbart en            
inlärningsomgång är generaliserbara till RAVLT:s fem inlärningomgångar är en relevant          
fråga som återstår att besvara.  
 
En potentiell nackdel med den ovan beskrivna metoden är att den inte tar hänsyn till den vid                 
inlärning bevarade om än något sänkta primacyeffekten hos MCI-patienter som påvisats av            
bland annat föreliggande studie. Möjligheter torde finnas att utforma och utpröva obeforskade            
varianter av RWR som inte ger särskild uppmärksamhet till de allra första orden på en lista                
utan i högre grad likställer primacy- och middle-ord (och kanske rentav premierar            
middlesegmentet i linje med dess goda egenskaper som episodminnesmått). Exempelvis          
skulle orden i recencysegmentet vid inlärning helt kunna räknas bort vid poängsättning            
alternativt halveras (vid fördröjd återgivning skulle de istället kunna ges ett i relation till              
övriga ord likvärdigt eller högre värde). Andra varianter är också möjliga att studera närmare              
– efter administration av en inlärningsomgång av RAVLT till ett stort urval om 3973              
medelålders volontärer utan dokumenterad patologi fann en testteoretiskt orienterad studie av           
Gavett och Horwitz (2011) att ord 1, 12, 14 och 15 kunde exkluderas utan att försämra                
RAVLT:s testeoretiska premisser. Ett sådant förfarande skulle enligt studien minska risken           
för att recencyeffekten skulle leda till ”artificiellt uppblåsta testpoäng”. I ljuset av fynden i              
föreliggande uppsats torde nämnda risk vara särskilt överhängande vid poängsättning av           
grupper med varierande grad av patologi. Beaktansvärt är förvisso att Gavett och Horwitz             
(2011) resultat inte nödvändigtvis är generaliserbara till en fullständig administrering av           
RAVLT. 
 
En avrundande notering är att flera kunskapsluckor kvarstår också efter mer än femtio års              
systematiska studier av seriepositionseffekters yttringar hos såväl friska som sjuka individer           
och grupper. Vid framtida normering av RAVLT och motsvarande ordinlärningstest av           
supraspan-karaktär, liksom vid longitudinell uppföljning av patienter till vilka sådana test           
administrerats, bör hänsyn tas till dessa kunskapsluckor och möjligheten att normera olika            
varianter av poängsättning som tar hänsyn till anomalier inom recencysegmentet övervägas.           
Genomförs sådan normering öppnar sig förhoppningsvis nya möjligheter att öka den kliniska            
relevansen för RAVLT i samband med minnesutredningar och erhålla nya kunskaper om de             
små, subtila kognitiva skiftningarna i den patofysiologiska AD-processens prekliniska och          
prodromala faser; sjukdomens inledningsskede. 
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Bilaga 1: Lista över förkortningar: 
 
Aβ42 β-amyloidpeptid bestående av 42 aminosyror 
AD Alzheimers sjukdom 
CSF Cerebrospinalvätska/likvor 
CVLT California Verbal Learning Test 
FTD Frontotemporal demens 
LBD Lewykroppsdemens 
MCI Lindrig kognitiv störning 
MCI-AD MCI med AD-profil enligt Parnetti et al. (2014) 
MCI-NAD MCI utan AD-profil enligt Parnetti et al. (2014) 
aMCI Amnestisk lindrig kognitiv störning 
naMCI Icke-amnestisk lindrig kognitiv störning 
m-aMCI Amnestisk lindrig kognitiv störning med nedsättning inom ytterligare minst en  

kognitiv domän 
m-naMCI Icke-amnestisk lindrig kognitiv störning med nedsättning i minst två kognitiva  

domäner 
mNCD Mild neurocognitive disorder 
NFT Neurofibrillära härvor 
NIA-AA National Institute on Aging-Alzheimer’s Association 
p-tau Hyperfosforylerat tau-protein 
RAVLT Rey Auditory Verbal Learning Test 
SCI Lindrig kognitiv störning, subjektiv 
TBI Traumatisk hjärnskada 
t-tau Total mängd tau-protein 
VaD Vaskulär kognitiv störning 
 
 

52 


