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Samband mellan kognitiva funktioner och 
fungerande i vardagen vid bipolära syndrom

Hannes Holmqvist

De kognitiva funktionerna uppmärksamhet, verbalt minne, exekutiva funktioner 
och  arbetsminne  har  i  tidigare  forskning visat  sig  korrelera  med fungerande i 
vardagen  vid  bipolära  syndrom.  Föreliggande  studie  undersökte  om kognitiva 
funktioner  samvarierade  med fungerande i  vardagen och antal  år  sedan första 
maniska  eller  hypomana episod.  Undersökningsdeltagarna  var  patienter  (n=98) 
som medverkade i forskningsstudien St:Görans Bipolärprojekt mellan 2005-2009. 
Fungerande i vardagen mättes som bedömarskattningar och beteendemått. Studien 
undersökte  hur  väl  kognitiva funktioner  korrelerar  med fungerande i  vardagen 
både  vid  samtidig  mätning  och  vid  mätning  två  år  senare,  liksom  med 
förändringen  mellan  tillfällena.  Resultaten  visade  att  vid  samtidig  mätning 
korrelerade  generell  intelligens,  uppmärksamhet,  idéflöde  och  exekutiva 
funktioner  med  bedömarskattad  funktion.  Vid  det  uppföljande  mättillfället 
korrelerade  generell  intelligens,  uppmärksamhet,  idéflöde  och  olika  former  av 
minnesfunktioner med bedömarskattad funktion.  Det fanns inget samband med 
förändring av global funktion mellan mättillfällena. Samtliga kognitiva funktioner 
samvarierade med år sedan första maniska/hypomana episod. Dessa resultat har 
intressanta implikationer för behandling av bipolära syndrom. 

Bipolära syndrom
Bipolära syndrom (tidigare kallat manodepressiv sjukdom) är svårare former av affektiva störningar 
som kännetecknas av dramatiska svängningar i stämningsläget.  Förloppet är periodiskt förlöpande 
och kännetecknas av förekomst av både manier (förhöjt  stämningsläge) och depressioner (sänkt 
stämningsläge).  Dessa  perioder  skiljs  typiskt  åt  av  perioder  med  neutralt  stämningsläge. 
Bipolärpatienter som befinner sig mellan akuta episoder kallas för eutyma. Även blandade episoder 
med  symptom  från  båda  polerna  förekommer.  Symptomen  påverkar  den  drabbade  personens 
vardagliga fungerande på ett genomgripande sätt och leder till ett kliniskt signifikant lidande. Man 
skiljer mellan bipolära syndrom av typ I och typ II. För att uppfylla kriterierna för bipolärt syndrom 
typ I måste man ha haft minst en manisk episod, medan det för diagnosen bipolärt syndrom typ II 
räcker med att man haft en hypoman episod. En hypoman episod skiljer sig från en manisk episod 
på  så  vis  att  symptomen  på  förhöjt  stämningsläge  är  mindre  allvarliga  och  ej  leder  till 
funktionsbortfall (American Psychiatric Association, 2000). 

Livstidsprevalensen  för  bipolärt  syndrom typ  1  är  cirka  1  procent,  och  livstidsprevalensen  för 
bipolärt syndrom typ 2 är ungefär densamma (Merikangas et. al., 2007). Kvinnor har en något högre 
livstidsprevalens än män. Självmordsrisken är kraftigt förhöjd, liksom risken för somatisk sjuklighet 
och dödlighet (Simon, Hunkeler, Fireman, Lee & Savarino, 2007; Laursen, Munk-Olsen & Gasse, 
2011) Symptomen debuterar för de flesta patienter mellan de sena tonåren och tidiga 40-års åldern 
(Merikangas et. al., 2007). Debutåldern ligger i snitt lägre än vid unipolära syndrom (Blumenthal, 
Egeland, Sharpe, Nee & Endicott, 1987). Återfallsbenägenheten efter en första depressiv episod är 
relativt hög, men ökar ytterligare med antalet tidigare episoder. Återfallsbenägenheten minskar om 
symptomen går tillbaka helt. Ärftligheten är likaså hög för bipolära syndrom och forskning tyder på 
ett betydande genetiskt överlapp mellan schizofreni och bipolära syndrom (Moskvina et. al., 2009).
 En stor mängd tidigare forskning har även visat på tydliga samband mellan bipolär sjukdom och 
nedsatt  kognitiv  funktion  (för  en översikt  se  Quraishi  & Frangous,  2002).  Även under  eutyma 
perioder  förefaller kognitiva funktioner generellt ligga under normalpopulationens. Försämringen 
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av  kognitiva  funktioner  förefaller  vara  en  gradvis  process  från  insjuknandet.  De  kognitiva 
funktioner som påverkas är framförallt  uppmärksamhet,  verbalt  minne och exekutiva funktioner 
(testerna  har  grupperats  efter  en  indelning som presenterades  av  Heinrichs  & Zakzanis,  1998). 
Försök har gjorts att inrikta behandling på att minska depressiva residualsymptom och kognitiva 
nedsättningar  vilket  har  genererat  lovande  resultat  (Deckersbach  et.  al.,  2009).  Dessa  försök 
behöver dock dels replikeras. 

Samband mellan kognitiva funktioner och fungerande i vardagen 
Forskning  har  också  visat  att  kognitiva  förmågor  korrelerar  med  fungerande  i  vardagen  hos 
patienter  med  bipolära  syndrom  (för  en  översikt  se  Wingo,  Harvey  &  Baldessarini,  2009). 
Fungerande i vardagen innebär en skattning av hur väl patienter kan sköta sina vardagliga sysslor, 
oberoende av direkta symptom på någon diagnos. Vardagsfunktion kan ofta fortsätta vara påverkat 
även  efter  att  de  symptom,  som direkt  föranlett  en  psykiatrisk  diagnos,  inte  längre  kvarstår.  I 
forskning använder  man  olika  former  av  mått  för  att  kunna få  fram information  om vad som 
påverkar patienternas livskvalitet. Vanligast förekommande i forskning kring bipolära syndrom och 
kognitiva funktioner är självskattningar eller bedömarskattningar. Även mer objektivt verifierbara 
mått så som återgång till arbete används. 

Kognitiva funktioner  som korrelerar  med funktion är  delvis  överensstämmande med de som är 
nedsatta  vid  bipolär  sjukdom.  I  en  översikt  över  vilka  kognitiva  domäner  som korrelerar  med 
funktionell återhämtning vid bipolära syndrom (Wingo, Harvey & Baldessarini 2009) redogörs för 
forskning  som  visat  på  signifikanta  samband  mellan  funktion  i  vardagen  och  de  kognitiva 
funktionerna arbetsminne, exekutiva funktioner,  verbalt  minne,  informationsprocesshastighet och 
idéflöde.  Naturligtvis är det så att nämnda kognitiva funktioner är hjälpsamma för alla individer, 
inte bara personer med bipolära syndrom. De kan vara det på en mängd olika sätt, och i en mängd 
olika  situationer.  Hur  stor  del  av  sambandet  mellan  dessa  kognitiva  funktionsområden  och 
fungerande i vardagen som inte direkt har med bipolära syndrom att göra är därför svårt att säga 
något om. Kognitiva funktioner är påverkade vid bipolär sjukdom, men det är även något som kan 
förväntas variera inom patientgruppen.

Ett fåtal studier (Jaeger, Berns, Loftus, Gonzalez & Czobor, 2007 och Gruber, Rosso & Yurgelun-
Todd,  2007)  har  med  en  longitudinell  undersökningsdesign  samlat  in  data  i  form  av 
neuropsykologiska  testresultat  från  patienter  med  bipolära  syndrom  och  sedan  följt  upp  deras 
fungerande i vardagen. I den förstnämnda studien (Jaeger et. al., 2007) predicerade ett högt resultat 
på  test  som  prövade  uppmärksamhet  och  idéflöde  en  god  subjektivt  skattad  funktionell 
återhämtning vid ett uppföljande mättillfälle ett år senare. I den senare studien (Gruber et. al., 2007) 
korrelerade resultat  på ett  uppmärksamhetsrelaterat  test  med tiden som det tog för patienter  att 
återhämta sig efter deras första inläggning Återhämningen baserades även i detta fall på subjektiva 
skattningar av fungerande i vardagen. 

I  en  studie  av  Bearden  et.  al.  (2011)  fann  man  ett  signifikant  samband  mellan  resultat  på 
neuropsykologiska test  och återgång i  arbete  direkt  efter  återhämtning efter  en akut episod.  De 
patienter som återgick till arbete inom nio månader presterade bättre på neuropsykologiska test vid 
uppföljningsmätningar än de patienter som inte återgick till arbete inom denna tidsperiod. Huruvida 
förbättrade kognitiva förmågor predicerar återgång till arbete eller vice versa framgår dock ej av 
nämnda undersökning. 

Att se vilka faktorer som predicerar återhämtning hos individer med bipolära syndrom är av stort 
intresse. Först och främst är det en patientgrupp med en dokumenterat låg funktionell återhämtning, 
även när de akuta symptomen försvinner (för en översikt se förslagsvis Huxley & Baldessarini, 
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2007).  Vidare  har  man,  som tidigare  nämnts,  funnit  samband  mellan  kognitiva  funktioner  och 
funktionell återhämtning. 

Möjliga orsaker till sambandet mellan kognitiva funktioner och fungerande i vardagen
En vanlig hypotes, som presenterats av bland andra Jaeger et. al. (2007) är att det är en försämring 
av kognitiva funktioner som leder till den relativt låga funktionella återhämtningen hos patienter 
med  bipolära  syndrom.  En  mer  nyanserad  förklaringsmodell  skulle  kunna  vara  att  den  låga 
funktionella återhämtningen har en mer komplex orsak än så, men att bättre kognitiv förmåga ändå 
ger bättre förutsättningar för senare funktionell återhämtning. Oavsett vilket så är det intressant att 
notera ifall det finns ett samband mellan de kognitiva funktionerna och funktionell återhämtning 
mätt vid ett senare tillfälle. 

Om man utgår ifrån att tidigare nämnda forskningsresultat inte uteslutande beror på en medierande 
variabel skulle en potentiellt viktig delförklaring till dessa samband kunna vara att vissa kognitiva 
funktioner underlättar för individer att själva kunna observera och hantera sina humörsvängningar. 
De patienter som får högre resultat på tester som mäter dessa kognitiva konstrukt skulle med andra 
ord kunna ha lättare för att känna igen tidiga tecken på en episod och lära sig att vidta adekvata 
åtgärder, exempelvis genom att justera sitt sömnmönster vid tecken på förhöjt stämningsläge. Även 
exekutiva funktioner kan tänkas ha en liknande påverkan och förefaller utifrån tidigare forskning 
vara  intressanta  att  studera  när  man  vill  förstå  återhämtning  vid  bipolära  syndrom. 
Minnesfunktioner tycks också spela en roll för fungerande hos patienter med bipolära syndrom. 
Minnesfunktion är ett kognitivt område som kommit att uppmärksammas mer under senare år. Det 
är  tänkbart  att  konsekvenserna  av  skillnader  i  arbetsminne  kontra  skillnader  i  andra 
minnesfunktioner är olika. Man kan tänka sig att arbetsminne, liksom exekutiva funktioner, kan 
vara kopplat till förmågan att planera och organisera. Andra typer av minnesfunktioner skulle kunna 
underlätta hjälpsamma beteenden när patienten hamnar i riskfyllda situationer som hon eller han 
tidigare varit i. En god minnesförmåga torde underlätta återkallning av nämnda situationer, liksom 
minnen av hur man då agerat och vilka konsekvenserna blivit. Sammantaget kan man tänka sig att 
bättre kognitiva förmågor inom dessa domäner underlättar beteenden som är mer funktionella, men 
även att dessa beteenden kan underlättas av yttre hjälp i form av terapeutiska insatser som inriktar 
sig på att förbättra eller stödja relevanta kognitiva funktioner.

Det  är  också  tänkbart  att  högre  resultat  på  vissa  neuropsykologiska  test  korrelerar  med  bättre 
följsamhet  till  föreskiven  behandling.  Uppmärksamhet  skulle  kunna  vara  en  sådan  kognitiv 
funktion. 

En av de kognitiva funktioner som samvarierar med fungerande i vardagen vid bipolära syndrom är 
just uppmärksamhet. Detta har klinisk relevans eftersom det finns en hel del kunskap om hur man 
kan  underlätta  för  människor  med  uppmärksamhetsproblematik.  Om  man  applicerade  denna 
kunskap på patienter med bipolära syndrom är det möjligt att det skulle kunna verka terapeutiskt 
även för dem. 

Uppmärksamhetsstörning (ADHD) och bipolära syndrom verkar förekomma oftare tillsammans än 
de skulle  göra av ren slump (Galanter & Liebenluft,  2008, refererat  i  Youngstrom, Arnold och 
Frazier, 2010). En möjlig förklaringsmodell som presenteras av Youngstrom, Arnold och Frazier 
(2010) är att ADHD skulle kunna vara en riskfaktor för att senare utveckla bipolära syndrom. Det är 
en intressant hypotes, då den pekar på ett möjligt samband mellan en diagnos som ges till personer 
med uppmärksamhetssvårigheter och utvecklandet av bipolära syndrom. Om detta ses i ljuset av att 
tidigare  forskning  har  visat  på  ett  samband  mellan  funktion  vid  bipolära  syndrom  samt 
uppmärksamhet och arbetsminne så förefaller det som att hypotesen som Youngstrom et. al. (2010) 
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presenterar får ytterligare stöd. 

Målet med föreliggande studie är att inom ramen för forskningsprojektet S:t Görans Bipolärsprojekt 
undersöka huruvida kognitiva funktioner, som antingen visat sig generellt vara generellt lägre hos 
patienter med bipolära syndrom eller som har visat sig samvariera med funktionsskattningar för 
patienter  med  bipolära  syndrom,  även  samvarierar  med  vardagsfunktion  vid  ett  senare 
uppföljningstillfälle.  Studien  undersöker  också  om  fungerande  i  vardagen  är  kopplat  till  mer 
generell  kognitiv  förmåga.  Utifrån  detta  har  neuropsykologiska  tester  som  använts  i  tidigare 
forskning för att mäta de aktuella kognitiva funktionerna valts ut, för att undersökningen i största 
möjliga  mån  ska  vara  jämförbar  med  tidigare  resultat.  Ur  det  testbatteri  som 
undersökningsdeltagarna  i  St  Görans  Bipolärprojekt  genomförde  föreföll  de  utvalda  deltesten  i 
huvudsak motsvara de test som använts i tidigare forskning. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av samband mellan kognitiva funktioner och 
bedömarskattad symptomnivå respektive bedömarskattad vardaglig funktionsförmåga vid bipolära 
syndrom. Föreliggande studie avser även att undersöka om kognitiva funktioner har något samband 
med  antal  år  sedan  första  maniska/hypomana  episod,  suicidhandlingar,  våldsbrott  samt 
heldygnsvård enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT). 

Frågeställningar 
1. Samvarierar kognitiva funktioner med global funktionsnivå, symptomnivå eller beteendemått så 
som suicidhandlingar, våldshandlingar eller heldygnsvård enligt LPT? 

2. Samvarierar kognitiva funktioner med antal år sedan första maniska/hypomana episod? 

3.  Samvarierar  kognitiva  funktioner  med  förändring  av  global  funktionsnivå  mellan  de  båda 
mättillfällena? 

Metod
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna  deltog  i  S:t  Görans  Bipolärprojekt,  vilket  är  ett  longitudinellt 
forskningsprojekt som samlar in data som används för att studera bipolära syndrom. Deltagarna 
rekryterades från Affektivt  centrum vid Norra Stockholms psykiatri,  Stockholms läns landsting. 
Alla patienter vid mottagningen erbjöds att delta i forskningsprojektet. 

Patienterna bedömdes av en psykiatriker (eller en psykiatriker under utbildning) med hjälp av ett 
standardiserat intervjuprotokoll  (the Affective disorders evaluation,  ADE), ursprungligen utvecklat 
för  the Systematic Treatment Enhancement Program of Bipolar Disorder,  STEP-BD (Sachs et al, 
2003). Det är en semi-strukturerad intervju som innefattar en systematisk utvärdering av patientens 
nuvarande mentala tillstånd, historia och en DSM-IV-diagnos i enlighet med the Structured Clinical  
Interview for DSM-IV (SCID). För att undersöka förekomst av komorbida diagnoser användes the 
Mini  International  Neuropsychiatric  Interview (MINI)  (Sheehan  et  al,  1998).  Den  slutgiltiga 
diagnostiska bedömningen baserades på patientintervju, sjukdomsjournal samt anhörigintervju i de 
fall  där detta  var möjligt.  För att  förbättra  interbedömarreliabiliteten presenterades den samlade 
informationen för varje patient vid en diagnostisk fallkonferens, där en panel av upp till fyra erfarna 
legitimerade  psykiatriker  gav  en  slutgiltig  diagnosbedömning.  Alla  undersökningsdeltagarna 
bedömdes uppfylla kriterierna för någon av följande diagnoser: Bipolär I, Bipolär II eller Bipolär 
UNS  enligt  DSM-IV-TR-kriterierna.  Alla  undersökningsdeltagarna  hade  givit  sitt  informerade 
medgivande  till  att  delta.  Projektet  genomfördes  i  enlighet  med  Helsingforsdeklarationen  och 
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godkändes av Norra Stockholms etikkommité. 

Ett andra urval 
Utifrån det datamaterial som fanns tillgängligt inom S:t Görans Bipolärprojekt kodades totalt 279 
patienter som undersökningsdeltagare i föreliggande studie. Av dessa hade 143 stycken genomfört 
ett neuropsykiatriskt testbatteri. 113 av dessa patienter hade även genomfört minst en uppföljning 
som  inom  de  tidsramar  som  använts  för  att  definiera  uppföljningstillfället  i  denna  studie 
(tidsramarna preciseras under rubriken procedur). Av dessa föll 5 stycken bort på grund av att data 
saknades för variabler som användes som kovariat. Dessa undersökningsdeltagare valdes bort för att 
resultat  med  respektive  utan  användande  av  kovariat  skulle  vara  jämförbara.  Ytterligare  tio 
undersökningsdeltagare föll bort till följd av att de diagnostiserats med andra diagnoser än bipolärt 
syndrom  typ  1  respektive  2.  Enbart  patienter  med  dessa  diagnoser  inkluderades.  Sammanlagt 
kvarstod då 98 undersökningsdeltagare i studien. Ett litet bortfall tillkom i enstaka beräkningar då 
det  i  vissa  fall  saknades  data  om  ett  visst  test  inte  hunnits  med  vid  genomförandet  av  de 
neuropsykologiska  testbatteriet,  eller  om  det  av  någon  anledning  bedömts  som  olämpligt  att 
genomföra  deltestet.  Bakgrundsinformation  om  undersökningsdeltagarna  presenteras  i  tabell  1. 
Antal personer (n) varierar något på grund av databortfall. 

Tabell 1. Demografiska variabler för undersökningsdeltagarna. 

Apparatur och Material 
Deltagarna genomgick ett neuropsykologiskt testbatteri bestående av följande test: Wechsler Adult 
Intelligence Scale-III (alla deltest  utom Figursammansättning);  Claesson-Dahls test  för inlärning 
och minne;  Rey Complex Figure Test  and Recognition  Trial;  Delis-Kaplan Executive  Function 
System (följande deltest: Trail Making Test 1-5, Verbalt flöde 1-3, Mönsterflöde 1-3, Colour-Word 
Interference  Test  1-4  samt  Tornet);  och  Connor's  Continuous  Performance  Test  II.  Testerna 
genomfördes mellan den 16/11 2005 och den 20/5 2009. 

Av  dessa  valdes  vissa  deltest  ut  på  grundval  av  att  de  ansågs  representativa  för  de  kognitiva 
domäner som undersökningen avser undersöka. Specifika deltest valdes även på delvis på basis av 
huruvida  de,  eller  liknande,  test  förekommit  i  tidigare  forskning.  Detta  för  att  förbättra 
möjligheterna  att  jämföra  resultaten  från  denna studie  med  resultat  från  tidigare  forskning.  De 
utvalda deltesten presenteras i tabell 2. 

Ålder (n=98) Kön (n=98)
m (sd) 37,4 (13,034) Man/Kvinna 42/56 (57,1% K)
Median 34
Min 18 Diagnos (n=98)
Max 73 Bipolär 1/Bipolär 2 60/38 (61,2% Bipolär 1)

År sedan första mani/hypomani (n=98) Tidigare psykos (n=98)
m (sd) 12,53 (10,034) Ja/Nej 53/45 (54,1% Ja)
Median 10
Min 0 Tidigare suicidhandling (n=97)
Max 43 Ja/Nej 38/59 (60,2% Ja)

Antal tidigare skov (n=98) Tidigare våldsbrott (n=98)
m (sd) 19,1 (21,002) Ja/Nej 29/69 (70,4% Nej)
Median 11,5
Min 1
Max 90
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Tabell 2. Utvalda deltest och vilken kognitiv domän som testet avser mäta. 

De  tester  vilka  tidigare  genererat  signifikanta  utfall  med  en  liknande,  longitudinell 
undersökningsdesign var D-KEFS-testerna Colour-Word Interference Test 1 och 2, Trail Making 
Test 2, Verbalt flöde och Mönsterflöde 1; samt WAIS III-deltestet Symboler. 

De test  som tidigare använts vid tvärsnittsstudier  och som valdes ut  till  följd av dessa tidigare 
forskningsfynd var WAIS III-deltestet Bokstavs-siffer-serier; samt D-KEFS-deltesten Colour-Word 
Interference Test 3 och 4 och Trail Making Test 4. 

Test som inte tidigare korrelerat med återhämtning vid bipolär sjukdom, men vars resultat tidigare 
har visat sig skilja sig mellan normalpopulationen och populationen bipolärsjuka, föreföll även de 
vara  intressanta  att  ta  med  i  föreliggande  studie.  De  test  som  ansågs  motsvara  tidigare 
forskningsresultat baserat på detta kriterie var D-KEFS-deltestet Tornet; samt Connor's Continuous 
Performance Test II, Claesson-Dahls test för inlärning och minne och Rey Complex Figure Test and 
Recognition Trial. 

Sifferrepetition är även ett deltest som använts tidigare vid forskning om bipolära syndrom, och har 
då  visat  sig  vara  ett  användbart  deltest.  Det  är  ett  test  som är  väl  beforskat,  och  som kanske 
framförallt påverkas av arbetsminneskapacitet, men även till stor del av uppmärksamhet. 

Alla  deltest  har  administrerats  enligt  instruktioner  från  respektive  testmanual.  Råpoängen  har 
använts i de statistiska beräkningarna i den mån det har varit möjligt. IK-poäng har beräknats enligt 
de normer som publicerats i WAIS III-manualen.  Sifferrepetitionspoängen beräknades genom att 

Kognitiv domän Neuropsykologiska test

Generell intelligens WAIS III – Helskale IK

Arbetsminne WAIS III – Bokstavs-siffer-serier
WAIS III – Sifferrepetition

Uppärksamhet D-KEFS – Colour-Word Interference Test 1
D-KEFS – Colour-Word Interference Test 2
D-KEFS – Trail Making Test 2
WAIS III – Symbolletning

Ideflöde D-KEFS – Verbalt flöde
D-KEFS – Mönsterflöde 1
D-KEFS – Mönsterflöde 3
D-KEFS – Mönsterflöde total

Verbalt minne Claesson-Dahls test för inlärning och minne

Icke-verbalt minne Rey Complex Figure Test omedelbar återgivning
Rey Complex Figure Test fördröjd återgivning

Exekutiva funktioner D-KEFS – Colour-Word Interference Test 3
D-KEFS – Colour-Word Interference Test 4
D-KEFS – Trail Making Test 4
D-KEFS – Tornet
Connor's Continuous Performance Test II 
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addera poängen för Sifferrepetition framlänges med Sifferrepetition baklänges. 

Utfallsmått 
Fungerande i vardagen mättes med Global Assessment of Functioning (GAF). Det är en skala som i 
omfattande utsträckning används i forskning och i kliniskt arbete. GAF-skalan är utvecklad för och 
beskrivs i  DSM-IV-TR-manualen,  som ges ut av American Psychiatric Association (2000).  Den 
bedöms som en siffra mellan noll och hundra, indelat i tio stycken intervall (1-10, 11-20, 21-30...91-
100, 0=otillräcklig information). Låg poäng indikerar en låg funktionsförmåga, och hög poäng en 
god funktionsförmåga. För alla tio intervall finns kriterier för funktionsnivå och grad av symptom, 
vilka exemplifieras för att ge vägledning kring vilken poäng som är lämplig för en viss patient. I 
denna studie har man valt att skilja GAF-skalan i två skalor, en skala för funktion och en skala för 
symptom, istället för att använda ett ensamt värde som baseras på kriterier för både funktion och 
symptom. 

Som mått på symptomnivå användes också utfallsmåttet  Clinical Global Impression (CGI)  Scale 
användes. I föreliggande studie användes skalan CGI-BP, vilket är en variant av CGI-skalan som 
modifierats för att användas för bipolär-patienter (Spearing, Post, Leverich, Brandt & Nolen, 1997). 
CGI  är  en  skala  som huvudsakligen  fokuserar  på  symptombild.  Maniska  respektive  depressiva 
symptom skattas på separata skalor, mellan ett och sju (noll innebär att en bedömning ej gjorts). En 
låg poäng motsvarar en låg förekomst av symptom, medan en hög poäng innebär att grava symptom 
föreligger. 

Vid uppföljningen användes utfallsmåtten CGI-skattning, GAF-skattning, antal gånger deltagaren 
gjort  en  självmordshandling  under  det  senaste  året,  antal  gånger  patienten  utfört  våldsbrott  det 
senaste året och antal dagar i sluten psykiatrisk vård enligt LPT under det senaste året. 

Kovariat 
Utifrån att tidigare forskning visat att kognitionen samvarierar med bipolär sjukdom är det tänkbart 
att tid med diagnos samvarierar med kognitiv funktionsnivå. På grund av detta så har tid sedan 
första mani/hypomani använts som kovariat. Ålder och kön är variabler som påverkar resultaten av 
ett flertal kognitionstest och när normdata beräknats på alla test som använts i föreliggande studie 
har  det  gjorts  med  grupper  baserade  på  kön  och  ålder.  Det  är  alltså  variabler  som  påverkar 
kognitionen. Det har därför varit  relevant att  använda även dessa variabler som kovariat.  Även 
huruvida  patienterna  diagnostiserats  med  bipolär  1  eller  bipolär  2  har  använts  som kovariat.  I 
tidigare forskning (Bora,  Yücel,  Pantelis  & Berk,  2011) har  patienter  med diagnosen bipolär  1 
generellt haft sämre resultat på neuropsykologiska test avsedda att mäta aktuella kognitiva domäner. 

Procedur 
De  neuropsykologiska  testerna  genomfördes  över  två  tillfällen  under  en  vecka. 
Undersökningsdeltagarna  bedömdes  vara  eutyma  när  de  testades.  GAF-  och  CGI-skattningar 
gjordes även i samband med den neuropsykologiska testningen, hädanefter kallat samtidig mätning. 
Data på utfallsmåtten har hämtats ur protokoll från årsuppföljningar som gjorts med patienterna i 
studien  i  upp  till  fem  år  efter  den  neuropsykologiska  testningen  genomfördes.  Då  de  flesta 
undersökningsdeltagarna genomförde flera uppföljningar definierades uppföljningstillfället som ett 
uppföljningstillfälle mellan 12-40 månader efter att det neuropsykologiska testerna genomförts, och 
om flera  uppföljningstillfällen  uppfyllde  detta  kriterie  valdes  den uppföljning  som låg  närmast 
datumet 24 månader efter den neuropsykologiska testningen. Anledningen till att nämnda tidsperiod 
valdes var dels för att en viss tid skulle hinna passera så att en eventuell förändring skulle ha en  
chans att äga rum mellan mättillfällena, samtidigt som tidsperioden heller inte fick vara för lång. Att 
tidsperioden  definierades  så  brett  gjordes  för  att  få  med  ett  tillräckligt  stort  antal 



8

undersökningsdeltagare.  GAF-  och  CGI-skattningar  gjordes  även  i  samband  med  den 
neuropsykologiska testningen. I de flesta fall var det samma psykiatriker som skattade GAF och 
CGI vid båda mättillfällena. 

Databearbetning 
Sambanden  mellan  de  neuropsykologiska  testerna  och  GAF-skattningarna  vid 
uppföljningsmätningen beräknades med linjära regressionsanalyser. Likadana analyser gjordes för 
GAF-skattningarna  bedömda vid tidpunkten för  de neuropsykologiska testerna.  På grund av en 
extremt liten spridning av de CGI-skattningar som gjordes kunde inga linjära regressionsanalyser 
beräknas med dessa skattningar som beroende variabel. 

Kovariat  beräknades  genom  att  inkludera  ett  flertal  variabler  i  en  simultan  multipel 
regressionsanalys.  Dessa  variabler  var  kön,  ålder,  antal  månader  som passerat  mellan  för-  och 
eftermätningen  samt  antal  år  sedan  första  maniska  eller  hypomana  episod  och  vilken  diagnos 
undersökningsdeltagaren bedömts uppfylla kriterierna för (Bipolärt syndrom typ 1 eller typ två). 
Resultaten för regressionsanalyser som beräknade med kovariat presenteras separat i resultatdelen. 

Linjära regressionsanalyser användes även för att beräkna sambanden mellan de neuropsykologiska 
testerna  och  förändring  av  GAF-  och  CGI-skattningar  mellan  de  båda  bedömningstillfällena. 
Skillnader  i  GAF-  och  CGI-skattningar  mellan  mättillfällena  beräknades  genom att  subtrahera 
värdet vid den andra mätningen från värdet vid den första. Linjära regressionsanalyser användes 
också för att beräkna sambanden mellan år sedan första maniska eller hypomana episod och GAF 
samt för testresultat på de neuropsykologiska testerna. 

Spearmans produktmomentkorrelationskoefficient användes för att beräkna samvariansen mellan de 
två variablerna ålder och år sedan första maniska eller hypomana episod. 

Beroende T-test användes för att beräkna förändring av bedömningar enligt GAF- och CGI-skalorna 
mellan för- eftermätningen. 

Logistisk regression användes för att beräkna modeller för hur sambanden mellan suicid, slutenvård 
enligt LPT samt våld och funktion inom olika kognitiva domäner såg ut. Detta gjordes till följd av 
att undersökningsdeltagarna under året före uppföljningen i så liten utsträckning vårdats enligt LPT 
eller genomfört suicid- eller våldshandlingar att beräkningar med t-test bedömdes som omöjliga att 
genomföra med användbara resultat. 

Alfanivåerna har genomgående satts till 0,05 vid en tvåsidig prövning. 

Resultat
Frågeställning 1: 
Samvarierar  kognitiva funktioner  med global  funktionsnivå,  symptomnivå eller  beteendemått  så 
som suicidhandlingar, våldshandlingar eller heldygnsvård enligt LPT?

Förhållandet mellan IK enligt WAIS III och skattning av funktion enligt GAF mätt  vid samma 
tillfälle genererade en signifikant regressionsmodell. Även GAF-skattningen av funktion som den 
bedömts vid uppföljningstillfället genererade en signifikant regressionsmodell. 

Funktionsskalans bedömning vid det första mättillfället korrelerade med resultat på deltest kopplade 
till uppmärksamhet (Colour-Word Interference Test 1, Trail Making Test 2), idéflöde (Mönsterflöde 
3 och totalpoängen på Mönsterflöde) samt exekutiva funktioner (Colour-Word Interference Test 4). 
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Funktionsskalans  bedömning  vid  uppföljningen  korrelerade  huvudsakligen  med  resultat  på 
uppmärksamhetsrelaterade  tester  (Colour-Word  Interference  Test  1  och  2,  Symbolletning), 
arbetsminnesrelaterade  tester  (Sifferrepetition,  Bokstavs-siffer-serier),  icke-verbalt  minne  (Rey 
Complex  Figure  Test  -  omedelbar  återgivning)  samt  idéflöde  (totalpoängen  för  Mönsterflöde). 
Resultaten redovisas här nedanför i tabell 3. Enbart resultat som antingen vid tillfälle 1 eller tillfälle 
2, med eller utan kovariat, kunde visa ett signifikant resultat har redovisats. 

Tabell 3. Resultat för linjära regressionsanalyser för samband mellan neuropsykologiska testresultat 
och GAF funktion, utan kovariat och inklusive helskale IK. n varierar något på grund av att alla 
undersökningsdeltagare ej genomförde alla deltest. 

* indikerar signifikans på 0,05-nivån, ** indikerar signifikans på 0,01-nivån. 

När  kön,  ålder,  år  sedan  första  mani/hypomani  och  diagnos  användes  som kovariat  mot  GAF 
funktion mätt vid det första mättillfället stärktes regressionsmodellerna för två test, avsedda att mäta 
idéflöde respektive arbetsminne (Mönsterflöde 1 och Bokstavs-siffer-serier) så att även dessa två 
kunde användas för att beräkna signifikanta regressionsmodeller. 

För  regressionsmodellerna  som  använde  GAF-funktionsskattningen  vid  det  andra  mättillfället 
användes  även  antal  månader  som  förflutit  mellan  de  båda  mättillfällena  som  ett  kovariat. 

Tillfälle 1
Test t Beta p n
HIK 2,334 0,238 0,022* 93
Bokstavs-siffer-serier 1,601 0,164 0,113 95
Sifferrepetition 1,096 0,113 0,279 95
Colour-Word Interferance Test 1 -2,134 -0,224 0,036* 88
Colour-Word Interferance Test 2 -1,839 -0,194 0,069 88
Trail Making Test 2 -1,992 -0,208 ,049* 90
Symbolletning 1,017 0,051 0,312 94
Mönsterflöde 1 1,869 0,198 0,065 88
Mönsterflöde 3 2,611 0,271 ,011* 88
Mönsterflöde total 3,436 0,347 0,001** 88
Claesson-Dahls test för inlärning och minne -0,418 -0,044 0,677 91
Rey Complex Figure Test (omedelbar återgivning) 1,227 0,127 0,223 94
Colour-Word Interferance Test 3 -0,427 -0,046 0,67 88
Colour-Word Interferance Test 4 -2,106 -0,224 ,038* 86

Tillfälle 2
t Beta p n

HIK 2,696 0,272 0,008* 93
Bokstavs-siffer-serier 2,481 0,249 0,015* 95
Sifferrepetition 2,186 0,221 0,031* 95
Colour-Word Interferance Test 1 -3,162 -0,323 0,002* 88
Colour-Word Interferance Test 2 -2,564 -0,267 0,012* 88
Trail Making Test 2 -1,404 -0,148 0,164 90
Symbolletning 2,117 0,215 0,037* 94
Mönsterflöde 1 1,937 0,204 0,056 88
Mönsterflöde 3 1,85 0,196 0,068 88
Mönsterflöde total 2,384 0,249 0,019* 88
Claesson-Dahls test för inlärning och minne -1,971 -0,204 0,052 91
Rey Complex Figure Test (omedelbar återgivning) 2,049 0,209 0,043* 94
Colour-Word Interferance Test 3 -2,927 -0,301 0,004** 88
Colour-Word Interferance Test 4 -0,905 -0,098 0,368 86
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Regressionsmodellerna för uppmärksamhetsrelaterade test (Colour-Word Interference Test 1 och 2) 
stärktes,  och regressionsmodellerna för dels  ett  deltest  avsett  att  mäta verbalt  minne (Claesson-
Dahls test för inlärning och minne) samt ett idéflödestest (Mönsterflöde) 1 stärktes så att de nu blev 
statistiskt  signifikanta.  Modellerna  för  två  test  försvagades  så  att  de  inte  längre  var  statistiskt 
signifikanta. Dessa var ett arbetsminnes- och uppmärksamhetsrelaterat deltest (Sifferrepetition) och 
ett test avsett att mäta visuell minnesfunktion (Rey Complex Figure Test - omedelbar återgivning). 
Dessa resultat presenteras nedanför i tabell 4. 

Tabell 4. Resultat för linjära regressionsanalyser för samband mellan neuropsykologiska testresultat 
och GAF funktion, med kovariat. n varierar något på grund av att alla undersökningsdeltagare ej 
genomförde alla deltest. 

* indikerar signifikans på 0,05-nivån, ** indikerar signifikans på 0,01-nivån. 

Hög GAF vid samtidig  mätning korrelerar  med hög generell  intelligens  (HIK),  med ett  av två 
arbetsminnestest,  med två av fyra uppmärksamhetstest,  med två av fyra idéflödestest,  med inga 
minnestest och med ett av fem test på exekutiva funktioner. 

Hög GAF vid uppföljande mätning korrelerar med hög generell intelligens (HIK), med ett av två 
arbetsminnestest, med tre av fyra uppmärksamhetstest, med två av fyra idéflödestest, med testet på 
verbalt minne, med ett av fem test på exekutiva funktioner.  

Tillfälle 1
Test t Beta p n
Bokstavs-siffer-serier 2,246 0,247 0,027* 95
Sifferrepetition 0,952 0,103 0,344 95
Colour-Word Interferance Test 1 -2,683 -0,294 0,009** 88
Colour-Word Interferance Test 2 -1,984 -0,219 0,051 88
Trail Making Test 2 -2,456 -0,281 0,016* 90
Symbolletning 1,644 0,191 0,104 94
Mönsterflöde 1 2,250 0,246 0,027* 88
Mönsterflöde 3 2,808 0,318 0,006** 88
Mönsterflöde total 3,543 0,364 0,001** 88
Claesson-Dahls test för inlärning och minne -0,718 -0,083 0,475 91
Rey Complex Figure Test (omedelbar återgivning) 1,655 0,189 0,101 94
Colour-Word Interferance Test 3 -0,808 -0,101 0,381 88
Colour-Word Interferance Test 4 -2,384 -0,265 0,019* 86

Tillfälle 2
t Beta p n

Bokstavs-siffer-serier 2,967 0,318 0,004** 95
Sifferrepetition 1,793 0,192 0,076 95
Colour-Word Interferance Test 1 -3,549 -0,377 0,001** 88
Colour-Word Interferance Test 2 -2,436 -0,269 0,017* 88
Trail Making Test 2 -1,445 -0,169 0,152 90
Symbolletning 2,422 0,276 0,018* 94
Mönsterflöde 1 2,295 0,249 0,024* 88
Mönsterflöde 3 1,545 0,182 0,126 88
Mönsterflöde total 2,378 0,253 0,020* 88
Claesson-Dahls test för inlärning och minne -2,197 -0,246 0,031* 91
Rey Complex Figure Test (omedelbar återgivning) 1,946 0,221 0,055 94
Colour-Word Interferance Test 3 -3,316 -0,364 0,001** 88
Colour-Word Interferance Test 4 -0,848 -0,098 0,399 86
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Högt resultat på testet Color Word Interference 1 (Uppmärksamhet) och Mönsterflöde total poäng 
(Idéflöde) och hög HIK korrelerar med hög GAF både vid samtidig och vid uppföljande mätning. 

Högt på CWIT 2, Symbolletning och CWIT 3 samvarierar med hög GAF vid uppföljande mätning

Högt på Trail Making Test 2, Mönsterflöde 3 och CWIT 4 samvarierar med hög GAF vid samtidig 
mätning. 

Beräkningar där GAF-symptomskala användes som beroende variabel genererade liknande resultat. 
Sambanden var dock generellt svagare. Förhållandet mellan tester och utfall mätt med CGI kunde ej 
beräknas då CGI-skattningarna ej uppfyllde grundantagandena för att en linjär regressionsanalys 
skulle kunna beräknas. På grund av att urvalet såg ut som det gjorde kom skattningarna att få en 
väldigt tydlig golveffekt, och följaktligen kom även variansen att blir väldigt liten. 

Beräkningar  genererade  inga  signifikanta  logistiska  regressionsanalyser  för  sambandet  mellan 
resultat på de neuropsykologiska testerna och huruvida undersökningsdeltagarna under det senaste 
året heldygnsvårdats enligt LPT eller genomfört suicidhandlingar. Det är dock tveksamt om det är 
meningsfullt  att  analysera  data  när  förekomsten av undersökningsdeltagare som gjort  någon av 
dessa beteendemått är så låg. 

Frågeställning 2
Samvarierar kognitiva funktioner med antal år sedan första maniska/hypomana episod?

År sedan första mani/hypomani gick att använda för att beräkna signifikanta regressionsmodeller 
med resultat från ett stort antal av de neuropsykologiska testerna. Dessa presenteras här nedanför i  
tabell 5. En regressionsanalys beräknades även för att studera sambandet mellan år sedan första 
mani/hypomani och helskale IK. Resultatet indikerade att inget linjärt samband fanns mellan dessa 
båda variabler. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta resultat kan ha påverkats av att år sedan 
första mani/hypomani korrelerade väldigt starkt med ålder, vilket är en variabel som tagits hänsyn 
till  när  helskale  IK  beräknats.  Resultatet  för korrelationen  mellan  ålder  och  år  sedan  första 
mani/hypomani presenteras i tabell 6. 

Tabell 5. Resultat för linjära regressionsanalyser för samband mellan år sedan första mani/hypomani 
och neuropsykologiska testresultat. 

* indikerar signifikans på 0,05-nivån, ** indikerar signifikans på 0,01-nivån.

Test t Beta p n
Bokstavs-siffer-serier -2,243 -0,226 0,027* 95
Sifferrepetition -2,488 -0,238 0,014* 95
Colour-Word Interference Test 1 2,287 0,227 0,024* 88
Colour-Word Interference Test 2 2,795 0,274 0,006** 88
Trail Making Test 2 2,152 0,212 0,034* 90
Symbolletning -3,304 -0,311 0,001** 94
Mönsterflöde 3 -2,277 -0,226 0,025* 88
Claesson-Dahls test för inlärning och minne 3,495 0,331 0,001** 91
Rey Complex Figure Test omedelbar återgivning -3,021 -0,287 0,003** 94
Rey Complex Figure Test fördröjd återgivning -2,677 -0,259 0,009** 92
Colour-Word Interference Test 3 2,661 0,262 0,009** 88
Trail Making Test 4 3,53 0,337 0,001** 89
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Tabell 6. Korrelationen mellan år sedan första mani/hypomani och ålder. Korrelationskoefficienten 
är avrundad. 

* indikerar signifikans på 0,05-nivån, ** indikerar signifikans på 0,01-nivån. 

Frågeställning 3
Samvarierar kognitiva funktioner med förändring av global funktions- eller symptomnivå mellan de 
båda mättillfällena?

Regressionsmodeller  beräknades  även  med  förändring  av  GAF-skattning  mellan  för-  och 
eftermätning  som  beroende  variabel.  Några  signifikanta  regressionsmodeller  kunde  dock  ej 
beräknas med detta utfallsmått, varken för helskale IK eller individuella deltest. 

Beroende T-test visade att en signifikant förändring skett av GAF-bedömningarna mellan för- och 
eftermätningen.  För  både  GAF  funktion  och  GAF  symptom  blev  skattningarna  lägre  vid 
uppföljningen. CGI-bedömningen av depression hade även den förändrats signifikant, medan CGI-
bedömningen av mani ej hade gjort det. Tendensen för mani-skalan förefaller dock gå i samma 
riktning, det vill säga en förbättring från för-  till eftermätningen. Resultaten redovisas här nedanför 
i tabell 7. 

Tabell 7. Förändring av GAF- och CGI-skattningar mellan de båda mättillfällena. 

* indikerar signifikans på 0,05-nivån, ** indikerar signifikans på 0,01-nivån. 

Övriga resultat 
En del  deskriptiv  statistik  beräknades  för undersökningsdeltagarna,  vilken kan vara relevant  att 
känna till  vid tolkningen av resultatet.  Dessa resultat presenteras i följande stycke. Frekvens av 
suicidhandling, våldsbrott och vård enligt LPT vid uppföljning presenteras i här nedanför i tabell 8. 

Tabell 8. Förekomst av suicidhandlingar, våldsbrott och vård enligt LPT vid 
uppföljningsmätningen. 

För  de  flesta  undersökningsdeltagare  kunde  en  helskale-IK  beräknas.  Medelvärde, 
standardavvikelse, median samt lägsta och högsta värde presenteras i tabell 9. 

Suicidhandling Antal månader mellan för- och eftermätning (n=98)
5 (n=98) m (sd) 24,60 (5,700)

Median 24
Våldsbrott Min 13
1 (n=97) Max 40

Vård enligt LPT
12 (n=98)

Pearsons korrelationskoefficient p n
1,0 <0,001** 98

Skala m sd t p
GAF funktion -2,619 11,560 -2,409 0,018*
GAF symptom -2,513 11,078 -2,412 0,018*
CGI mani -0,23 1,553 -1,575 0,118
CGI depression -0,0336 1,562 -2,289 0,024*
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Tabell 9. IK-poängens medelvärde, standardavvikelse, median samt lägsta och högsta resultat. 

Hur undersökningsdeltagarna fördelade sig på CGI- och GAF-skalorna presenteras nedanför i tabell 
10 och 11. 

Tabell 10. CGI-skattningarnas frekvens, samt medelvärden och standardavvikelser. 

Tabell  11.  GAF-skattningarnas  frekvens  indelade  i  steg  om tio  poäng,  samt  medelvärden  och 
standardavvikelser. 

Diskussion
Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis finns det ett flertal resultat att ta vara på. I linje med tidigare forskning visade 
resultaten på att generell intellektuell förmåga, uppmärksamhet, exekutiva funktioner och idéflöde 
samvarierade med bedömarskattad funktionsförmåga vid en samtidig mätning. Vidare föreföll det 
som att generell intellektuell förmåga, uppmärksamhet, arbetsminne, verbalt minne och idéflöde 
samvarierade med bedömarskattad funktionsförmåga vid uppföljningen. De kognitiva domänerna 
korrelerade  ej  med  utfallsvariablerna  suicidhandlingar,  våldshandlingar  eller  inläggningar.  Man 

IK-poäng (n=93)
m (sd) 106,81 (14,503) Median 106 Min 75 Max 141

Beskrivning CGI Mani CGI Depression
Frekvens (n=98) Frekvens (n=98)
Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning

7 Among the most extremely ill patients 0 1 0 0
6 Severely ill 4 0 0 1
5 Markedly ill 3 1 7 0
4 Moderatly ill 1 5 11 11
3 Mildly ill 9 2 14 15
2 Borderline mentally ill 12 9 21 23
1 Normal, not ill at all 62 71 43 43
0 Ej bedömd 7 9 2 5

m (sd) 1,59 (1,353) 1,30 (1,086) 2,10 (1,328) 1,88 (1,186)

CGI Severity of illness

GAF
Kod Funktionskala Symptomskala

Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning
91-100 0 0 0 0
81-90 9 8 8 2
71-80 22 29 23 27
61-70 50 24 43 38
51-60 14 32 21 26
41-50 3 5 2 5
31-40 0 0 1 0
21-30 0 0 0 0
11-20 0 0 0 0
1-10 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Summa 98 98 98 98
m (sd) 69,23 (9,289) 66,44 (10,778) 68,58 (9,820) 66,23 (9,211)
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måste  dock  ta  hänsyn  till  att  väldigt  få  undersökningsdeltagare  hade  gjort  suicid-  eller 
våldshandlingar,  eller  vårdats  enligt  LPT.  Ej  kunde  heller  någon  kognitiv  domän  kopplas  till 
förändring av funktionsnivå eller symptombild mellan de båda mättillfällena. Det är dock viktigt att 
ha i åtanke att undersökningsdeltagarna i stor utsträckning hade en lång sjukdomshistoria, och att 
förändringen mellan de båda mättillfällena inte var speciellt stor. 

Resultaten visade även att år sedan första maniska eller hypomana episod förefaller ha en stark 
koppling till uppmärksamhet, arbetsminne, visuellt och verbalt minne samt exekutiva funktioner. 
Även ett  deltest  avsett  att  mäta  idéflöde  korrelerade  tillräckligt  starkt  för  att  kunna anses  som 
statistiskt signifikant. Ålder och år sedan första maniska/hypomana episod korrelerade dock extremt 
starkt med varandra. Det gör att det är svårt att avgöra vilken av de två variablerna som teoretiskt 
bör kopplas ihop med förändring av kognitiva funktioner. 

Inget kognitivt funktionsområde kunde kopplas till förändring av global funktionsnivå mellan de 
båda  mättillfällena.  Det  är  dock  viktigt  att  ha  i  åtanke  att  undersökningsdeltagarna  i  stor 
utsträckning hade en lång sjukdomshistoria, och att förändringen mellan de båda mättillfällena inte 
var speciellt stor. 

Diskussion av frågeställning 1 
Användandet av kovariat påverkade utfallet i de statistiska analyser som gjordes för att undersöka 
sambanden mellan kognitiva funktionsområden och fungerande i vardagen. Inte för något av de 
redovisade  testresultaten  blev  dock  skillnaden  speciellt  stor  mellan  statistiska  analyser  som 
kontrollerade för andra variabler och de som inte gjorde det. I en del analyser minskade p-värdet så 
att det passerade gränsen för vad vi valt att bedöma som en statistiskt signifikant skillnad, men sett 
till t- och beta-värdena så var förändringarna relativt små. 

Ett av de intressantare fynden i studien är att andra test genererade signifikanta regressionsanalyser 
vid  eftermätningen  än  vid  förmätningen.  Vissa  deltest  överlappade,  men  om  man  ser  till 
helhetsintrycket så verkar modellerna skilja sig så till vida att test avsedda att mäta mer komplexa 
kognitiva funktioner,  så som exekutiva funktioner  och idéflöde,  korrelerar med funktion vid en 
samtida  mätning;  medan  minnestester  korrelerar  bättre  med  funktion  vid  uppföljningen. 
Uppmärksamhet, idéflöde och generell intellektuell förmåga var kognitiva konstrukt som tydligt 
samvarierade  med  bedömarskattad  funktionsnivå  vid  båda  mättillfällena.  Sambandet  mellan 
uppmärksamhet och global funktion förefaller dock vara något starkare vid mättillfälle två än vid 
mättillfälle  ett.  Med andra  ord  verkar  resultaten  tyda  på  att  exekutiva  funktioner  och  idéflöde 
samvarierar starkare med funktion mätt vid samma tidpunkt, men att uppmärksamhet och minne 
samvarierar starkare med fungerande ett par år senare. 

En hypotes man kan ha är att uppmärksamhet och minne är kognitiva funktioner vilka på sikt har en 
större påverkan på fungerandet än de har vid en samtidig mätning, till följd av att de då har tid att  
inverka på en persons vardagliga fungerande. Det är tänkbart att variation inom dessa kognitiva 
domäner över ett par års tid har en större påverkan på funktionsnivå,  medan exekutiva funktioner 
och idéflöde direkt samvarierar med fungerande. 

Å andra sidan är de kognitiva funktionsområdena konstrukt som förmodas vara relativt stabila över 
tid, vilket skulle tala emot ett sådant resonemang. Om testresultaten skulle vara stabila borde de inte 
förändras så mycket, och därmed blir resonemanget om att uppmärksamhet och minnesfunktioner 
över  tid  påverkar  mer  tveksamt.  Eftersom  vi  inte  har  data  rörande  kognitiv  funktion  från 
uppföljningsmätningen  är  det  svårt  att  uttala  sig  om  kognitiv  funktionsnivå  vid  det  andra 
mättillfället.  Å  andra  sidan  är  det  ett  dokumenterat  faktum  att  både  minnesfunktioner  och 
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uppmärksamhet påverkas vid bipolära syndrom; och att man då kanske kan anta att dessa , liksom 
andra,  kognitiva  funktioner  inte  är  lika  stabila  hos  denna  patientgrupp  -  och  att  resonemanget 
därmed blir  relevant. Det stämmer också bättre överens med att undersökningen genererat olika 
resultatsamband beroende av vilken av de båda mättillfällenas skattningar man använder sig av. 
Detta  resultat  behöver  naturligtvis  replikeras,  och  kanske  med  en  undersökningsdesign  direkt 
utformad för att ta reda på detta. Det har dock implikationer på vilka kognitiva funktionsområden 
man eventuellt skulle vilja inrikta sig på vid en eventuell behandlingsform inriktad på att stärka 
kognitionen. 

Diskussion av frågeställning 2 
Resultaten  gällande  undersökningens  andra  frågeställning,  om  år  sedan  första  maniska  eller 
hypomana  episod  samvarierar  med  kognitiv  funktion,  kan  diskuteras.  Ett  flertal  signifikanta 
regressionsmodeller kunde beräknas för neuropsykologiska test och år sedan första mani/hypomani. 
Uppmärksamhet, arbetsminne, visuellt och verbalt minne samt exekutiva funktioner förefaller alla 
ha en stark koppling till år sedan första maniska eller hypomana episod. Även ett deltest avsett att 
mäta idéflöde korrelerade tillräckligt starkt för att kunna anses som statistiskt signifikant. Ålder och 
år sedan första maniska eller hypomana episod korrelerade dock extremt starkt med varandra. Det 
gör att det är svårt att avgöra vilken av de två variablerna som teoretiskt bör kopplas ihop med 
förändring av kognitiva funktioner. Man kan invända mot att resultaten för samvarians mellan år 
sedan första mani/hypomani och kognitiva funktioner kan tänkas bero på åldersfaktorer. Utifrån det 
datamaterial som använts i denna studie är de svåra att skilja ifrån varandra, då de korrelerar så väl 
med varandra. Om man försökt kontrollera för ålder genom att använda även den variabeln i en 
samtidig multipel regressionsanalys skulle de båda variablerna ta ut varandra då de samvarierar så 
starkt. 

Det man kan göra är att jämföra resultaten från undersökningen med normer för hur kognitionen 
påverkas vid normalt åldrande.  I tidigare forskning kring hur kognitiva funktioner påverkas vid 
åldrande  förefaller  framförallt  informationsprocesshastighet  minska  med  åldern  (se  exempelvis 
Willis & Schaie, 1999, refererat i Santrock, 2008). Det är en kognitiv domän som delvis överlappar 
med uppmärksamhet. 

Övriga kognitiva funktioner förefaller ligga på en relativt stabil nivå under vuxenåren. De samband 
exekutiva funktioner samt minnesfunktioner och år sedan första mani/hypomani som presenteras i 
föreliggande undersökning verkar inte rimligtvis kunna förklaras enbart av åldrande. Däremot är 
resultaten gällande uppmärksamhet svårare att uttala sig om med säkerhet. En viktig fråga att ställa 
sig när man tolkar dessa resultat är vilken roll tid med diagnosen spelar för fungerandet. Är år sedan 
första  hypomani/mani  en  medierande  variabel  som  förklarar  hela  sambandet  mellan  kognitiva 
funktioner och funktionsskattningar? Eller förklaras sambandet bättre som en kedja; där tid med 
sjukdomen påverkar  kognitiv  funktion,  vilket  i  sin  tur  påverkar  funktionsnivå?  År sedan första 
mani/hypomani korrelerar inte speciellt väl med de GAF-bedömningar som gjordes i samband med 
den neuropsykologiska testningen. Dock så korrelerar det väldigt väl med testresultaten på många 
av  de  olika  uppgifterna.  Flertalet  av  regressionsanalyserna  där  de  neuropsykologiska  testerna 
användes som oberoende variabler förblev också signifikanta när år sedan första mani/hypomani 
kontrollerades för. Detta verkar styrka den andra hypotesen, att tid med diagnos påverkar kognitiv 
funktion och att kognitiv funktion i sin tur har ett samband med fungerande i vardagen. Med andra 
ord  verkar  det  finnas  ett  visst  stöd  för  hypotesen  att  kognitiv  funktion  behövs  som  ett 
mellanliggande led i förklaringsmodellen. Det är möjligt att det finns ett samband mellan år sedan 
första mani/hypomani och global funktionsskattning, men att förändringen planar ut efter en tid. Ett 
annat urval skulle således kunna generera ett annat utfall gällande sambandet däremellan. 
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Diskussion av frågeställning 3 
Inget  neuropsykologiskt  test  korrelerade  med  förändring  av  GAF-skattningar  mellan  för-  och 
eftermätningarna.  Det  gjorde  heller  inte  helskale-IK.  Detta  trots  att  det  skett  en  signifikant 
förändring  av  GAF-skattningarna  mellan  de  båda  mättillfällena.  Detta  är  det delresultat  som 
tydligast  kan  kopplas  till  den  tredje  frågeställningen,  om  kognitiv  funktion  samvarierade  med 
förändring av global funktion eller symptombild. Varför resultaten ser ut som de gör kan ha ett 
flertal  förklaringar.  Man  kan  tänka  sig  att  en  annan  undersökningsdesign  skulle  ha  fått  ett 
annorlunda resultat. Tidigare longitudinell forskning rekryterat undersökningsdeltagare i samband 
med utskrivning, vilket torde föranleda en förbättring av funktion, då patienterna generellt då går 
från  en  akut  episod  till  ett  eutymt  tillstånd.  I  föreliggande  undersökning  var 
undersökningsdeltagarna  generellt  sett  relativt  välfungerande,  och  förändringen  av  GAF verkar 
visserligen ha haft en tydlig tendens (försämring) men den har inte varit speciellt stor och mellan-
individsvariationen har varit betydande. Det hade varit intressant att se om någon kognitiv funktion 
samvarierade starkare med återhämtning efter inläggning med en design där undersökningsdeltagare 
rekryterades i samband med en akut episod. I föreliggande studie kan man istället observera en, om 
än liten,  statistiskt signifikant försämring av GAF. Undersökningsdeltagarna varierade stort  med 
avseende på ålder och tid med diagnos. Det är möjligt att om man kunde studera patienter från deras 
första  episod och framåt,  att  man kan se en  tydligare  försämring av  funktion,  och  att  man då  
tydligare skulle kunna urskilja samvarians med någon kognitiv funktion. 

Förändringarna av GAF var på gruppnivå relativt små, och pekade på en liten försämring över tid.  
Det kan tolkas som att vardagsfunktionen försämras över tid för patienter med bipolära syndrom, 
vilket förefaller ligga i linje med tidigare forskning. Undersökningsdeltagarna har rekryterats från 
ett behandlingscentrum för bipolära syndrom, och följaktligen har de fått behandling under tiden 
mellan de båda mättillfällena. I de flesta fall har de även varit under behandling redan innan de 
rekryterades, vilket avspeglas i den relativt höga funktionsnivån gruppen i stort låg på vid båda 
mättillfällena. Det innebär dock att förändringen inte var speciellt dramatisk, vilket torde minska 
sannolikheten för att kunna finna ett statistiskt signifikant samband mellan kognitiv funktion och 
förändring av GAF. GAF-skattningarna har gjorts som två separata bedömningar, en för symptom 
och en för funktion. Utifrån den frågeställning som undersökningen försöker besvara så är GAF 
funktion den skala  som intresserar oss mest.  GAF funktion var också den skala som hade den 
tydligaste  kopplingen  till  kognitiva  funktionsområden  av  de  två  skalorna.  Samma  kognitiva 
domäner föreföll vara kopplade till  de båda skalorna, men GAF funktionsskalan visade starkare 
samband. 

Ett  annat  iögonfallande  resultat  är  diskrepansen  mellan  hur  de  båda  skalorna  förändrats  från 
mätpunkt ett till mätpunkt två. Tendensen för båda CGI-skalorna verkar vara att de minskar med 
tiden  (även  om  förändringen  av  mani-skalan  inte  är  signifikant),  vilket  torde  signalera  att 
patienterna  blir  bättre  med  tiden.  Resultatförändringen  för  GAF-skalorna  verkar  å  andra  sidan 
indikera  att  patienterna hade  en  sämre  vardagsfunktion  vid  uppföljningen  än  de  gjorde  vid 
förmätningen. De båda skalorna har dock olika kriterier för olika nivåer, och de mäter inte exakt 
samma sak, men skillnaden mellan de båda skalornas förändring kan likväl förefalla ointuitiv. En 
möjlig förklaring kan vara att  förbättringen av CGI-bedömningarna reflekterar en minskning av 
residualsymptom  hos  patienterna;  medan  försämringen  av  GAF-bedömningarna  beror  av  att 
funktionsnivån försämrats för patienterna, trots avsaknad av direkta symptom på bipolär sjukdom. 
Man kan tänka sig att en minskning av direkta symptom är att förvänta sig utifrån att patienterna 
under sin tid som deltagare i forskningsprojektet underhållsbehandlats, och att denna behandling 
med tid bättre lyckats minska direkta symptom. Att funktionen blir något sämre är intressant då 
undersökningsdeltagarna är patienter som får behandling och vars symptom förefaller minska. Detta 
ligger i linje med tidigare forskning, och är en av anledningarna till att vidare forskning på området 
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är relevant. Hypotesen att kognitiv funktion påverkas av tid med diagnos, vilken verkar stödjas av 
denna undersöknings resultat, och att detta skulle kunna vara orsaken till att patienter med bipolära 
syndrom generellt har en lägre funktionell återhämtning än andra patienter förblir intressant. Man 
kan tycka att även GAF-symptom borde förbättras, något som inte stämmer med hur utfallet blev. 
Det är med stor sannolikhet en följd av att även GAF symptom huvudsakligen är mer av ett mått på 
vardagsfunktion, till skillnad från CGI-skalorna som baseras på förekomst av maniska respektive 
depressiva symptom. 

Diskussion av metod
I denna studie har en stor mängd databearbetningar gjorts, och det är viktigt att dessa replikeras för 
att man med säkerhet ska kunna säga om de slutsatser som dras är tillförlitliga. Att göra många 
statistiska beräkningar har en inneboende fara i att man förr eller senare riskerar att få ett statistiskt 
signifikant samband av en ren slump. Därför är det viktigt att i en studie som denna föra teoretiska 
resonemang  kring  vilka  samband  man  förväntar  sig  finna,  och  försöka  kontrollera  om  dessa 
teoretiska resonemang verkar vara kongruenta med annan forskning. Ett alternativ hade varit att 
korrigera gränsvärdet för när ett samband var att betrakta som statistiskt signifikant, men det hade 
också kraftigt  försvagat möjligheterna att  finna statistiskt signifikanta skillnader. Med andra ord 
hade risken ökat kraftigt för att man skulle missa relevanta samband i datamaterialet, vilket även det 
skulle vara olyckligt. Statistiska analyser för resultaten från enskilda test blir inte lika tillförlitliga 
med den underökningsdesign som använts i denna studie, vilket är viktigt att vara medveten om vid 
tolkning  av  resultatet.  Istället  får  man  se  till  mönster  i  resultaten,  och  hur  resultaten  ser  ut  i 
förhållande  till  tidigare  forskning.  Resultaten  i  denna  studie  överensstämmer  till  stor  del  med 
tidigare  forskningsresultat.  De  mönster  som  finns  i  resultaten  bidrar  även  de  med  intressant 
information. I många fall kunde statistiskt signifikanta regressionsmodeller beräknas för flera tester 
avsedda att mäta samma kognitiva funktionsområde, vilket ger stöd åt hypotesen att dessa kognitiva 
funktionsområden samvarierar med global funktionsnivå. En korrigerad alfa-nivå hade legat väldigt 
lågt, och de flesta av de samband som redovisas i resultatdelen hade inte bedömts som statistiskt  
signifikanta. Det hade gjort att intressanta samband mellan enskilda kognitiva funktioner och global 
funktionsnivå hade förbisetts. 

De kovariat som användes kan naturligtvis diskuteras. Ålder hade starka samband med testresultat 
för de allra flesta tester, vilket var att förvänta utifrån tidigare kunskap. Även kön vet man sedan 
tidigare påverkar testresultat, vilket gjorde att detta var nödvändigt att korrigera för. I och med att 
datum för testningar och uppföljningar varierade var det nödvändigt att kontrollera för tiden som 
förflöt mellan förmätning och uppföljning. Diagnos bedömdes som nödvändigt att kontrollera för 
utifrån  tidigare  forskningsresultat.  Även  tid  sedan  första  maniska  eller  hypomana  episod 
kontrollerades för. För att få ett stort forskningsunderlag definierades uppföljningsdatumet som en 
relativt lång tidsperiod, vilket naturligtvis kan ha kommit att påverka utfallet. För de allra flesta 
undersökningsdeltagare hade dock en uppföljning gjorts som låg relativt nära 24 månader efter den 
neuropsykologiska testningen. För att motverka en eventuell tidseffekt användes tid som förflutit 
mellan genomförandet av det neuropsykologiska testbatteriet och uppföljningen som kovariat i alla 
statistiska  analyser  där  uppföljningsmåtten  användes.  Vilka  kovariat  som  kunde  beräknas  för 
begränsades  av  vilka  data  som  samlats  in  i  St:Görans  Bipolärprojekt.  Exempelvis  kunde  inte 
medicinering,  terapi  eller  komorbida  psykiatriska  tillstånd  kontrolleras  för,  vilket  hade  varit 
eftersträvansvärt. 

De statistiska analyser som gjordes för att se om kognitiva funktioner samvarierade med de kliniska 
variablerna suicidhandlingar, våldshandlingar och inläggningar var behäftade med vissa problem. 
För att kunna presentera trovärdiga resultat för en sådan undersökning krävs ett större underlag av 
undersökningsdeltagare,  för  att  kunna  få  ett  större  antal  undersökningsdeltagare  som  efter 
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undersökningen  vårdas  enligt  LPT,  genomför  suicidhandlingar  eller  begår  våldsbrott.  Man  kan 
också tänka sig att gruppen bipolärpatienter som vårdats i slutenvårdsbehandling enligt en annan 
vårdform än LPT är större, och att om man använt sig av detta utfallsmått så skulle man troligtvis  
ha fått en större grupp slutenvårdsbehandlade patienter att använda sig av i sina statistiska analyser. 
Förändringar av nämnda, och andra dylika, variabler är inte i lika hög utsträckning förknippade med 
de reliabilitets- och validitetsproblem som finns vid användandet av skattningsskalor. Å andra sidan 
är även användandet av beteendemått behäftat med vissa problem. Det är svårt att veta hur väl de 
svar  som undersökningsdeltagarna  anger  stämmer  med  verkligheten.  Förmodligen  är  det  även 
svårare att märka en förändring om man använder sig av dessa mer binära utfallsmått istället för de 
skalor som undersöks och som tidigare presenterats. Något som i förlängningen leder till att man 
riskerar att missa relevant information. 

En annan begränsning var att undersökningsdeltagarna befann sig i olika faser av sina respektive 
sjukdomsförlopp. Vissa var nydiagnosticerade, medan andra hade levt större delen av sina liv med 
ett diagnostiserat bipolärt syndrom. Det gör att det är svårt att säga vilken roll tiden mellan de båda 
mätningarna  spelade  för  undersökningsdeltagarna.  Med största  sannolikhet  spelade  tidsperioden 
olika roller  beroende på om man haft  diagnosen länge,  eller  om symptom på bipolärt  syndrom 
debuterat  nyligen.  Urvalet  av  undersökningsdeltagarna  har  antagligen  haft  en  stor  inverkan  på 
undersökningsresultaten.  Undersökningsdeltagarna  hade  generellt  levt  relativt  länge  med  sin 
diagnos,  och de genomgick alla någon form av behandling under deras medverkan i  studien.  I 
många fall hade även behandling påbörjats långt innan studien. Detta återspeglar sig att gruppen 
generellt hade en god global funktion och låg förekomst av symptom. Det kom säkerligen även att 
spela roll för de förhållandevis små förändringarna av global funktion och symptomnivå mellan 
undersökningstillfällena. 

Ett  problem som finns  med  i  alla  studier  där  man  försöker  att  försöka  studera  hur  kognition 
samverkar med andra variabler är hur väl neuropsykologiska tester kan mäta särpräglade kognitiva 
funktionsområden.  Generellt  kan man argumentera för att  neuropsykologiska test  för det  mesta 
mäter  hur  ett  flertal  kognitiva  funktioner  fungerar  tillsammans vid  genomförandet  av  en  given 
uppgift.  Därför  är  det  intressant  att  ha  tillgång  till  ett  flertal  neuropsykologiska  test  för  varje 
kognitivt funktionsområde. Detta för att de olika testen kanske inte var och ett för sig lyckas isolera 
en kognitiv domän som blir  avgörande för testresultatet,  men ser man flera test som har delvis 
överlappande bakomliggande faktorer i form av kognitiv funktion kan man få en bättre bild av hur 
viktiga enskilda kognitiva funktioner är för vardagsfungerande. Om man ser på resultaten för de 
olika deltesten är det möjligt att se ett mönster i vilka deltest som tycks korrelera med funktion, och  
vilka som inte  gör  det.  Man kan naturligtvis  också  fråga  sig hur  väl  de  kognitiva konstrukten 
stämmer överens med en objektiv och mätbar verklighet. För att ha någon nytta av forskning inom 
detta fält  är  det  viktigt  att  man har en förståelse hur kopplingen mellan de abstrakta kognitiva 
domän-konstrukten  och  faktiska  beteenden.  Det  även  viktigt  att  försöka  förstå  vad  som ligger 
bakom variation inom de kognitiva domänerna; och försöka förstå om, och i så fall hur, man kan 
påverka  kognitiva  funktioner.  Om man  lyckas  få  en  sådan  förståelse  finns  det  möjligheter  att 
påverka beteenden, genom kognitionen, i en eftersträvansvärd riktning. 

I tidigare longitudinell forskning har uppföljningar gjorts i upp till cirka ett år efter testning med 
neuropsykologiska test.  De neuropsykologiska testerna har då gjorts i samband med utskrivning 
efter  en  akut  episod.  Föreliggande  arbete  skiljer  sig  delvis  från  tidigare  studier  som gjorts  på 
området. I förhållande till den tidigare longitudinella forskningen skiljer det sig på framförallt två 
sätt. Det första är att det neuropsykologiska testbatteriet inte genomförts i samband med en akut 
episod, utan helt enkelt gjorts när det har varit möjligt att genomföra det. Det andra är att funktion 
och  symptom  skattats  av  en  psykiatriker,  vilket  kan  tänkas  skilja  sig  i  förhållande  till 



19

självskattningar av funktion vilket är det utfallsmått som används vid tidigare liknande studier med 
longitudinell design. Föreliggande studie skiljer sig också från tidigare studier som använt sig av en 
tvärsnittsdesign. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att funktion, utöver att den skattats samtidigt 
som  den  neuropsykologiska  testningen,  skattats  vid  uppföljningar  som  gjorts  en  tid  efter 
inkluderandet i projektet. Detta är ett annorlunda perspektiv på kognitionens roll för utvecklingen 
av  patienterna  funktion.  Till  skillnad  från  de  studier  som  gjorts  med  en  tvärsnittsdesign  ger 
tidsutrymmet mellan den neuropsykologiska testningen och uppföljningsskattningarna en möjlighet 
att försöka se hur kognitionen kan påverka fungerande över tid. Det vore intressant att se huruvida 
samband  mellan  kognitiva  funktionsområden  och  funktionsskattningar  skiljer  sig  mellan  en 
longitudinell och en tvärsnittsdesign. 

Implikationer av resultaten
Implikationerna av resultaten är vid första anblick inte helt tydliga. Det man kan se är att vissa 
kognitiva funktioner är mer kopplade till funktion i vardagen än andra, för patienter med bipolära 
syndrom. Åt vilket håll detta samband går är värt att diskutera. En vanligen framlagd hypotes är att 
kognitiv funktion påverkas av bipolära syndrom, och att detta i sin tur påverkar vardagsfunktionen. 
Om så är fallet så vore en behandlingsinsats som inriktar sig på något sätt inriktar sig mot kognitiv 
funktion  en  potentiellt  hjälpsam behandling.  Det  är  i  så  fall  viktigt  att  se  till  vilka  kognitiva 
områden som samvarierar med vardagsfunktion, för att få en idé om var det skulle kunna vara mest 
fruktsamt att rikta en sådan behandlingsinsats. Här skulle de resultat som presenteras i denna studie 
kunna  ge  viktig  vägledning.  De  enskilda  kognitiva  funktioner  som  kunde  påvisa  en  tydlig 
samvariation vid båda mättillfällena var uppmärksamhet och idéflöde. En möjlig behandlingsinsats 
skulle kunna vara att med hjälpmedel och strategier försöka stötta uppmärksamhetsfunktioner hos 
patienter med bipolära syndrom. 

En fråga man kan ställa sig är huruvida resultaten är unika för populationen patienter med bipolära 
syndrom, eller om kan man tänkas få motsvarande resultat i en normalpopulation? Skulle samma 
kognitiva funktioner korrelera med skattningar av funktion? Jag skulle vilja hävda att det i alla fall 
är en möjlig hypotes. Kognitiva funktioner är viktiga för vårt fungerande är bevisligen viktiga för 
hur vi fungerar i vardagen. Detta behöver dock inte påverka relevansen av dessa forskningsresultat. 
Om patienter  med  bipolära  syndrom som grupp,  teoretiskt  än  så  länge,  skulle  vara  hjälpta  av 
uppmärksamhetsfokuserade insatser så är detta naturligtvis en relevant behandlingsform oavsett om 
den även kan tänkas hjälpa andra. Den skulle i så fall rentav kunna vara användbar även vid andra 
diagnoser, eller vid andra typer av problem. Det år också relevant att ha i beaktande att den grupp 
som  undersökts  i  denna  studie  var  förhållandevis  välfungerande,  och  säkert  på  många  sätt 
överensstämmande med normalpopulationen. 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man säga att ett flertal intressanta samband har påvisats. Man får dock 
iaktta viss försiktighet då man tolkar resultaten, då de egentligen inte säger något om riktning. Man 
kan utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter teoretisera kring vilken riktning som förefaller vara 
mest begriplig. Resultat gällande enskilda neuropsykologiska test sedda var för sig är heller inte helt 
pålitliga, då en så pass stor mängd statistiska analyser gjorts. Undersökningen av samband mellan 
kognitiva funktioner och global funktionsskattning gick i linje med tidigare forskning och visade på 
kopplingar  till  generellt  intellektuell  förmåga,  uppmärksamhet,  idéflöde,  verbalt  minne  och 
exekutiva funktioner. Samtidigt kunde man notera att vilka kognitiva domäner som samvarierade 
med funktionsskattningarna skiljde sig beroende på om skattningarna gjorts samtidigt eller vid en 
senare uppföljning. Vidare kunde man se en tydlig koppling mellan år med diagnos och kognitiv 
funktion inom ett flertal relevanta kognitiva domäner. Dock med förbehållet att man inte kan veta 
hur stor del av den samvariansen som beror på faktorer kopplat till vanligt åldrande. Förändring av 
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symptombild  och  funktionskattning  var  för  gruppen  som  helhet  relativt  liten  mellan  de  båda 
mättillfällena. Möjligen kan avsaknaden av samband mellan förändring av global funktionsnivå och 
specifika kognitiva funktionsområden ses som en följd av detta. 
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