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Abstrakt 

Förekomsten av stressrelaterad ohälsa har ökat de senaste åren. Långvarig stress utan 
möjligheter till behandling och rehabilitering kan få allvarliga konsekvenser med kognitiva 
symtom som försämrad minnesfunktion som följd. Episodisk minnesprestation vid 
stressrelaterad ohälsa har undersökts i en handfull studie och syftet i föreliggande uppsats har 
varit att undersöka verbal episodisk minnesprestation hos patienter med utmattningssyndrom 
(UMS). Genom att använda Buschkes selektiva påminnelseprocedur jämfördes en patientgrupp 
(n = 121) med en frisk kontrollgrupp (n = 60) för att undersöka mått på fri återgivning (RC), 
långtidsminne (LTR, LL) samt korttidsminne (STR). Resultatet analyserades med mixad 
ANOVA och visade att patientgruppen presterade marginellt signifikant sämre på ett av måtten 
för långtidsminne (LTR). På de övriga måtten återfanns inga signifikanta skillnader. Resultatet 
går i linje med tidigare forskning som också indikerar små eller inga skillnader på verbal 
episodisk minnesprestation hos patienter med UMS. För klinisk praktik innebär det att de 
minnesnedsättningar som patienter med UMS upplever inte alltid speglas i kognitiva test. 

Nyckelord: utmattningssyndrom (UMS), episodiskt minne, Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur 

Abstract 

The incidence of stress-related illness has increased in recent years. Prolonged stress without 
opportunities for treatment and rehabilitation can result in serious consequences with cognitive 
symtoms such as impaired memory. Episodic memory performance in stress-related illness has 
been examined in a handful studies and the aim of the present thesis was to study verbal 
episodic memory performance in patients with exhaustion disorder (ED). By using Buschke 
selective reminding procedure a patient group (n = 121) was compared with a healthy control 
group (n = 60) to examine measures for free recall (RC), long-term memory (LTR, LL) and 
short-term memory (STR). The result was analyzed with mixed ANOVA and showed that the 
patient group performed marginally significantly worse in one of the measures for long-term 
memory (LTR). In the remaining measures no significant differences were found. The result is 
in line with previous research that also indicates small or no differences in verbal episodic 
memory performance for patients with ED. In clinical practice this implies that the memory 
impairments that patients with ED experience not always are reflected in cognitive tests.  

Keywords:  exhaustion disorder (ED), episodic memory, Buschke selective reminding 
procedure
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Episodisk minnesprestation vid utmattningssyndrom undersökt 
med Buschkes selektiva påminnelseprocedur 

Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige 
och den största ökningen beror på stressrelaterad ohälsa så som utmattningssyndrom 
(Försäkringskassan, 2017). Långvarig stress utan möjligheter till behandling och rehabilitering 
kan få allvarliga konsekvenser med fysiska, psykiska och kognitiva symtom som följd 
(Socialstyrelsen, 2003). Ett vanligt kognitivt symtom vid stressrelaterad ohälsa är försämrad 
minnesfunktion (Jonsdottir & Ellbin, 2007). Eftersom vi förlitar oss på minnet i de flesta 
situationer i vardagslivet är det därför viktigt att studera konsekvenser av stressrelaterad ohälsa 
på minnesprestation (Shields, Sazma, McCullough & Yonelinas, 2017). Föreliggande uppsats 
kommer belysa episodiska minnesnedsättningar till följd av stressrelaterad ohälsa hos patienter 
med diagnostiserat utmattningssyndrom samt jämföra dessa med en frisk kontrollgrupp. 

Utbrändhet och utmattningssyndrom 

Flera överlappande begrepp har använts för att beskriva stressrelaterad ohälsa där 
utbrändhet (burnout) är det mest frekvent använda (Hasselberg, Jonsdottir, Ellbin & Skagert, 
2014). Utbrändhet började användas på 1960-talet för att beskriva en form av fysiskt och 
psykiskt utmattningstillstånd som orsakats av arbetsförhållanden med stark emotionell 
påfrestning (Socialstyrelsen, 2003). Den mest inflytelserika definitionen av utbrändhet 
formulerades därefter av Christina Maslach (Maslach, Jackson, Leiter & Schaufeli, 1986) och 
består av de tre dimensionerna emotionell utmattning, cynism samt subjektiv försämring av 
arbetsprestation. Begreppet har varit användbart vid studerande av arbetsrelaterade ohälsa med 
avseende på självrapporterade fysiska och psykiska symtom men saknar teoretisk grund och 
avgränsade diagnoskriterier (Hasselberg et al., 2014). Det har därför inte varit användbart i 
kliniska sammanhang avseende diagnostik, behandling och rehabilitering och behovet av 
specificerad diagnostik vid stressrelaterad ohälsa har därmed varit stort (Grossi, Perski, Osika 
& Savic, 2015). 

För att möta detta behov presenterade Socialstyrelsen (2003) ett förslag på diagnostiska 
kriterier för det kliniska tillstånd som numera kallas utmattningssyndrom (UMS). Diagnosen 
godkändes som en klinisk diagnos i Sverige år 2005 (Jonsdottir et al., 2013) och tillståndet 
kännetecknas av fysiska och psykiska symtom på utmattning som funnits under minst två 
veckor. Utvecklingen av symtom har skett till följd av identifierade stressfaktorer som funnits 
under minst sex månaders tid. Utmattningssyndrom utmärks av brist på psykisk energi vilket 
kan ta sig uttryck i minskad uthållighet, minskad företagsamhet eller förlängd återhämtningstid 
i samband med psykisk belastning. Bland de symtom som ska ha funnits varje dag under en 
tvåveckorsperiod är kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, 
nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress vanligt förekommande 
(Socialstyrelsen, 2003). 

Kroppens stressreaktion 

En viktig orsak till UMS är hög och långvarig stress till följd av hög arbetsbelastning 
både i arbetet och i hemmet (Oosterholt, Van der Linden, Maes, Verbraak & Kompier, 2012) 
där tillräcklig återhämtning inte varit möjlig (Theorell, 2012). Stress handlar om kroppens 
anpassningar till de fysiska och psykiska utmaningar som individen ställs inför genom att 
mobilisera resurser och energi. Reaktionen är normal och ändamålsenlig (Kudielka & 
Kirschbaum, 2005) och under gynnsamma förhållanden har stress en positiv påverkan på 
hälsan (Lupien & Lepage, 2001). Om stressen inte klingar av förlorar den sin skyddande effekt 
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(Theorell, 2012) och det finns omfattande forskning som visar att långvarig stress kan ha en 
skadlig inverkan på neurala strukturer (Arnsten, 2009; McEwen, 2005). 

Vid stress frisätts hormoner från hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxeln (HPA-axel). 
Det stimulerar binjurebarken att producera och frisätta glukokortikoider, där kortisol är den 
mest dominerande (Kudielka & Kirschbaum, 2005). Receptorer som binder kortisol finns i hela 
hjärnan med hög koncentration i hippocampus och prefrontala cortex, regioner som är kritiska 
för flera kognitiva funktioner såsom exekutiva funktioner, minne och inlärning (Lupien & 
Lepage, 2001; Eriksson, Vogel, Lansner, Bergström & Nyberg, 2015). Forskning visar att det 
finns ett samband mellan kroniskt höga nivåer av kortisol och nedsatt kognitiv 
funktionsförmåga (McEwen & Gianaros, 2010) vilket kan förklara varför personer med hög 
långvarig stress har kognitiva nedsättningar (Lupien & Lepage, 2001). 

Stress och kognition 

Personer som lider av stressrelaterad ohälsa upplever ofta minnesnedsättningar och 
koncentrationssvårigheter. Samtidigt ger forskning på området en mångtydig bild av huruvida 
dessa symtom indikerar en mätbar kognitiv nedsättning eller om de snarare är subjektiva 
upplevelser (Eskildsen, Andersen, Pedersen, Vandborg & Andersen, 2015). Ett flertal studier 
har undersökt vilka kognitiva områden som är försämrade vid långvarig stress. Bland de som 
funnit mätbara kognitiva nedsättningar finns de som visat på nedsättningar i exekutiv förmåga 
samt korttids- och arbetsminne (Jonsdottir et al., 2013). Andra (Ellbin, Engen, Jonsdottir & 
Nordlund, 2018; Krabbe, Ellbin, Nilsson, Jonsdottir & Samuelsson, 2017; Öhman, Nordin, 
Bergdahl, Slunga & Stigsdotter, 2007) har funnit nedsättningar på verbala test med höga krav 
på exekutiva förmågor. Ett flertal studier har också visat på nedsättningar vad gäller 
upprätthållande av uppmärksamhet (Krabbe et al., 2017; Linden, Keijsers, Eling, & Schaijk, 
2005; Sandström et al., 2011; Sandström, Rhodin, Lundberg, Olsson & Nyberg, 2005). 

Episodiskt minne 

Ett av symtomen på UMS är minnesstörningar (Socialstyrelsen, 2003). Minnet är inte 
enhetligt utan kan delas in i flera funktionella system där varje minnessystem har tre 
grundläggande processer som möjliggör inkodning, lagring och framplockning av information 
(Almkvist, 2014). Ett av dessa system är episodiskt minne, vilket syftar på minnen som är 
personligt upplevda händelser och som inträffat på en speciell plats och en speciell tidpunkt 
som är unik för individen. Minnet kan dels handla om autobiografisk information, dels om 
neutral information som att komma ihåg ord från en tidigare presenterad ordlista (Nyberg, 
2009). Förmågan att tankemässigt förflytta sig i tiden är specifik för episodiskt minne 
(Wheeler, Stuss & Tulving, 1997) och gör det möjligt att minnas det som varit, ett så kallat 
retrospektivt minne (Wheeler et al., 1997) samt att minnas intentioner och framtida handlingar, 
ett så kallat prospektivt minne (Maggio, Soubelet, Faure & Fort, 2019). Vad gäller 
hjärnregioner är hippocampus, amygdala och prefrontala cortex de som har störst betydelse för 
episodiskt minne. Hippocampus binder samman olika intryck som tillsammans bildar ett 
minne. Amygdalas funktion är att hantera emotioner och binder tillsammans med hippocampus 
ihop objekt och emotioner. Prefrontala cortex stödjer exekutiva funktioner som är viktiga för 
inkodning och återgivning (Shields et al., 2017). 

Episodiskt minne och självinitierat processande  

Tidigare forskning har visat att hur vi bearbetar information vid inkodning är avgörande 
för hur väl vi senare kan återge denna (Craik, 2002). Enligt teorin om Levels of Processing är 
djup inkodning, där informationens betydelse aktiveras, i de flesta fall förknippad med större 
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potential för senare återgivning jämfört med ytlig inkodning (Craik & Lockhart, 1972). 
Djupinkodning ställer stora krav på självinitierat processande vilket innebär ett aktivt 
kontrollerat processande av information (Craik, 1983). Craik presenterade hypotesen om 
självinitierat processande för att förklara åldersrelaterade skillnader i episodisk 
minnesprestation. Idén var att olika episodiska minnesuppgifter skiljer sig åt med avseende på 
i vilken utsträckning de kräver förmåga till självinitierade processer både vid inkodning och 
framplockning av information. Uppgifter med lite stöd vid inkodning och framplockning, tex 
fri återgivning av orelaterade ord, kräver högre självinitierad förmåga eftersom individen aktivt 
behöver processa informationen. Detta till skillnad från procedur-uppgifter där stöd ges i form 
av ledtrådar och därmed kräver mindre ansträngning (Craik, 1983). I uppgifter med fri 
återgivning av ord förelåg stora åldersrelaterade skillnader i episodisk minnesprestation till 
skillnad från uppgifter där stöd gavs, där äldre presterade sämre på uppgifter utan stöd. 
Åldrandet antogs leda till försämrade kognitiva resurser med negativa konsekvenser för 
självinitierat processande och därmed sämre minnesprestation (Craik, 2016).  

Test som mäter episodiskt minne 

Prestation i episodiskt minne kan mätas på många olika sätt och de test som används 
skiljer sig åt med avseende på vilken typ av material som berörs och på vilket typ av test. 
Verbalt material undersöks ofta med hjälp av en ordlista eller genom att återge en berättelse 
medan visuo-spatialt material testas med hjälp av figurer och abstrakta former. Testen som 
används kan genomföras med fri återgivning, ledtrådsstöd återgivning, igenkänning och 
fördröjd återgivning (Almkvist, 2014). Några av de vanligast förekommande testen för att 
undersöka minne är The Wechsler Memory Scale – IV, the California Verbal Learning Test – 
Second Edition (CVLT-II) samt Rey Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT) (Rabin, 
Paolillo & Barr, 2016). I en tidigare version av samma studie återfanns även Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur bland de femton mest använda neuropsykologiska testen för att undersöka 
aspekter av episodiskt minne. Även om användandet av Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur har minskat de senaste tio åren används t.ex. Open-Trial Selective 
Reminding Test och the Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) vilka härstammar 
från Buschkes selektiva påminnelseprocedur och utgår från samma paradigm (Leitner, Miller 
& Libben, 2019). 

Tidigare forskning på episodiskt minne och UMS 

Förekomsten av nedsättningar i episodiskt minne hos personer som lider av 
stressrelaterad ohälsa har undersökts i en handfull studier (se Tabell 1). Av tabellen framgår att 
av 26 effektmått på episodiskt minne var endast tio signifikanta. Majoriteten av studierna har 
undersökt retrospektivt verbalt episodiskt minne. I sju av dessa studier har Cohen’s d kunnat 
beräknas. Effektstyrkorna på verbalt episodiskt minne visar på skillnader mellan grupperna 
som ligger mellan svag och moderat styrka (.08-.66). De studier som visar på starka 
effektstyrkor (> .95) har undersökt episodisk minnesprestation med avseende på visuo-spatiala 
material eller prospektivt minne. Stor skillnad tycks finnas i prospektivt minne, vilket enligt 
Craik (1983) är uppgifter som kan antas ställa störst krav på självinitierade processer. 
Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan grupperna relativt små och skillnaden märks 
framförallt med avseende på vilken typ av material som undersöks, dock är antalet studier litet. 
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Tabell 1 
Tidigare forskning på episodisk minnesprestation hos personer med UMS jämfört 
med en frisk kontrollgrupp 

Studie, åra Patient/kontroll Test Cohens d (p)b 

Ellbin et al., 2018 93/111 Cognitive assessment battery 
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 
 

 
.11 (.18) 
.08 (.52) 

Eskildsen et al., 
2015 

59/59 Wechsler memory scale 
Omedelbart minne 
Generellt minne 
Rey Complex Figure Test 
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 
Test för prospektivt minne 
 

 
.27 (.15) 
.36 (.06) 

 
.16 (.39) 
.22 (.22) 
1.06 (.00) 

Jonsdottir et al., 
2013 

33/37 Wechsler’s logical memory  
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 
 

 
.31 (.19) 
.66 (.01) 

Rydmark et al., 
2006 

29/28 A test of associative memory for 
complex visual cues 
Delayed word Recognition 
Picture recognition 
 

 
.36 (.19) 
.51 (.07) 
.21 (.43) 

Sandström et al., 
2011 

20/16 Rey Osterrieth Complex Figure Test 
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 
Claeson–Dahls test för inlärning och 
minne 
 

 
1.61 (.00) 
1.35 (.00) 

 
* (>.05) 

Sandström et al., 
2005 

67/15 Rey Complex Figure Test 
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 
Claeson–Dahls test för inlärning och 
minne 
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 
 

 
* (.00) 
* (.00) 

 
 

* (>.05) 
* (>.05) 

Öhman et al., 
2007 
 

19/19 Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur 
Fri återgivning (RC) 
Test för delad uppmärksamhet 
Fri återgivning 
Rey Complex Figure Test 
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 
Test för prospektivt minne 
 

 
 

.59 (.01)c 

 
.03 (>.05) 

 
.23 (.47) 
-.09 (.28) 
.96 (.00)  

Österberg et al., 
2009 

65/65 Cronholm –Molander verbal memory 
test 
Omedelbar återgivning 
Fördröjd återgivning 

 
 

.22 (.01) 

.13 (.02) 
a Samtliga studier återfanns i Hanna Gavelin Malmbergs avhandling Rehabilitation for improved cognition in 
stress-related exhaustion (2019). En kompletterande litteratursökning i PubMed med sökorden exhaustion 
disorder, clinical burnout, cognitive functions and episodic memory, utfördes men där inga fler studier 
identifierades. 
b Cohen’s d har beräknats med formeln (M1 – M2) / ((SD1 + SD2) / 2) för att ge ett mått på den standardiserade 
medelvärdesskillnaden mellan patient och kontrollgrupp. 
c p-värde utifrån interaktionseffekt av grupp och omgång. 
* Uppgifter om medelvärde och standardavvikelse saknas.  
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Buschkes selektiva påminnelseprocedur 

I föreliggande studie används Buschkes selektiva påminnelseprocedur vars syfte är att 
undersöka verbalt episodiskt minne. Detta sker med hjälp av fri verbal återgivning och syftar 
till att undersöka flera aspekter av minne och inlärning (Leitner et al., 2019; Buschke, 1973). 
Testet består av en ordlista med arton orelaterade ord där testpersonen inför varje ny 
testomgång endast påminns om de ord som inte återgavs i föregående testomgång. Selektiv 
påminnelseprocedur skiljer sig från traditionell fri återgivning på så sätt att det går att avgöra 
när ett ord har blivit inlärt eftersom det går att visa när återgivning skett utan ny presentation 
av orden (Buschke, 1973). Buschkes selektiva påminnelseprocedur har i en studie på patienter 
med traumatisk hjärnskada (Leitner et al., 2019) jämförts med California verbal learning test - 
Second edition (CVLT-II). I studien återfanns positiva korrelationer (r = .37-.72) mellan 
majoriteten av subskalorna i de båda testen. Resultatet indikerade även att Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur är bättre på att upptäcka subtila minnesnedsättningar hos personer med 
traumatisk hjärnskada jämfört med CVLT-II. 

 

 
Figur 1. Ett urval av de mått som är möjliga att undersöka med hjälp av Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur. 

 
Fri återgivning (RC) är ett mått för totalt antal återgivna ord vid varje testomgång. 

Måttet RC kan i sin tur delas upp i två olika mått, vilka är återgivning från långtidsminnet 
(LTR) eller från korttidsminnet (STR). Ur måttet LTR kan ytterligare två mått abstraheras, 
dessa är listinlärning (LL) samt slumpmässigt återgivna ord från långtidsminnet (RLTR). I 
föreliggande uppsats kommer episodisk minnesprestation undersökas utifrån måtten RC, LTR, 
STR samt LL.  

Syfte  

Stress påverkar hjärnans funktion negativt med konsekvenser för kognitiv funktion. 
Samtidigt har tidigare forskning visat att den första bearbetningen av information är avgörande 
för inkodningen på så sätt att djupare inkodning är förknippad med större potential för 
återgivning av ett minne (Craik, 2002). Med bakgrund i Craiks (1983) teori om att 
minnesuppgifter med fri återgivning ställer högre krav på självinitierade processer är 
antagandet att desto mer självinitierat processande en uppgift kräver desto större skillnad 
förväntas synas mellan grupperna.  
 

Mot denna bakgrund var syftet i föreliggande studie att använda Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur (Buschke, 1973) för att undersöka skillnader i episodisk minnesprestation 
mellan patienter med UMS och en frisk kontrollgrupp. Buschkes (1973) olika mått kan antas 
skilja sig åt med avseende på självinitierade processer. Måtten LTR och LL kan tänkas vara de 
mått som ställer högst krav på självinitierat processande eftersom dessa mått antas ställa krav 
på semantisk bearbetning vid inkodning samt framplockning utan påminnelse. Hypotesen är 
att personer med UMS kommer prestera sämre på återgivning ur långtidsminne (LTR, LL) 

STR 

LTR 
LL 

RLTR 
RC 
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jämfört med kontrollgruppen. Omvänt förväntas personer med UMS återge fler ord ur 
korttidsminnet (STR). 

Frågeställning 

Frågeställningen i föreliggande studie var huruvida det finns skillnader på episodisk 
minnesprestation mellan patienter med UMS och en frisk kontrollgrupp med avseende på 
förbättring över testomgångar: (a) i fri återgivning (RC); (b) i återgivning ur långtidsminnet 
(LTR, LL); (c) samt i återgivning ur korttidsminnet (STR). 

Metod 

Deltagare 

Data som har använts för att besvara frågeställningen i föreliggande studie har samlats 
in inom projektet Rehabilitation for Improved Cognition (RECO). Projektets syfte var att 
undersöka effekter av kognitiv träning och fysisk konditionsträning som tillägg till sedvanlig 
stressrehabilitering för patienter med utmattningssyndrom. Projektet är en randomiserad 
kontrollerad studie och bedrevs på stressrehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus i 
Umeå fram till våren 2018. Deltagarna rekryterades mellan april 2010 - juni 2013. 
Inklusionskriterier för att delta i studien var följande: 1. diagnostiserad med 
utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer (2003) 2. mellan 18-60 år ålder 3. 
pågående anställning 4. bedömning av läkare och psykolog för att kunna delta i multimodal 
gruppbehandling 5. ej känt alkohol- eller drogmissbruk 6. ej behov av annan behandling eller 
rehabilitering 7. ej pågående deltagande i annan studie. Resultatet i denna studie baseras på 121 
deltagare i patientgruppen och 60 deltagare i en frisk kontrollgrupp. Kontrollgruppen 
rekryterades via annonsering i dagstidning samt genom anslag på arbetsplatser som kommun 
och landsting. Demografiska och kliniska data för patientgrupp och kontrollgrupp presenteras 
i Tabell 2.  

I föreliggande studie har endast förmätningsdata använts. Vid förmätningen 
administrerades Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), vilket är ett 
självskattningsformulär som avser att mäta självrapporterad utmattning utifrån subskalorna 
fysisk trötthet, emotionell utmattning, spändhet samt apati och kognitiv trötthet. Testet består 
av 22 frågor som mäts på en 7-gradig Likertskala från 1 (nästan aldrig) till 7 (nästa alltid) 
(Melamed, Kushnir & Shirom, 1992). Cronbach’s alpha för SMBQ var .91 (Melamed et al., 
1999). Verbal förmåga mättes med SRB:1, vilket är ett synonymtest som utgörs av 30 uppgifter 
med flervalsalternativ (Dureman, Kebbon, & Österberg, 1971). För att mäta grad av depression 
och ångest användes Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Självskattningsformuläret 
består av 14 frågor, sju frågor för varje subskala, och mäts på en 4-gradig Likertskala från 0-3. 
Cronbach’s alpha för subskalan ångest var .78 samt .81 för subskalan depression (Zigmond & 
Snaith, 1983). 

 
I Tabell 2 framgår att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna med 

avseenden på demografiska bakgrundsvariabler som ålder, kön och utbildning (p > 0.05). 
Prestationen på SRB:1 indikerade en marginell signifikans (p = .07). Sammantaget skiljer sig 
grupperna inte åt på kritiska bakgrundsvariabler och giltiga jämförelser mellan gruppernas 
prestation kan således göras.  
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Tabell 2  
Demografiska och kliniska data för patient- och kontrollgrupp 
 Patientgrupp n = 121 Kontrollgrupp n = 60  
Mått M SD M SD p 
Ålder 43.23 8.50 43.67 6.60 .77a 

Verbal förmåga (SRB:1) 22.32d 4.54 23.48 2.72 .07a 

SMBQ 4.87e .97 2.46 .91 .00a 

HAD depression 6.87e 3.37 2.10 1.84 .00a 

HAD ångest 9.74e 3.63 4.30 3.08 .00a 

 
 n % n %  
Kön     .42b 

Kvinnor 103 85.12 48 80.00  
Män 18 14.88 12 20.00  
Utbildningsnivå      

Gymnasium 112f 94.90 58 96.70 .72c 

Högskola/universitet 70f 60.30 36 60.00 .97b 

a Baserat på t-test för oberoende grupper 
b Baserat på Pearson’s Chi-två test 
c Baserat på Fishers exakta test 
d n = 120 
e n = 112 
f n = 118 

Procedur 

Den kognitiva testningen utfördes innan deltagarna randomiserades till 
tilläggsbehandlingar efter 12 veckor av stressrehabilitering. Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur ingick som en del av ett kognitivt testbatteri. Totalt genomfördes elva test 
som tog tre timmar att genomföra med en rast i mitten. Buschkes selektiva påminnelseprocedur 
var det tionde testet. 

Buschkes selektiva påminnelseprocedur består av en ordlista med arton orelaterade ord 
som vid första testomgången prestenteras via dator ett och ett med fem sekunders mellanrum. 
Testpersonen uppmanas att försöka minnas så många ord som möjligt och direkt efter att orden 
presenterats ska testpersonen fritt återge dessa i valfri ordning. I enlighet med den selektiva 
påminnelseproceduren påminns testpersonen av testledaren inför efterföljande testomgångar 
endast om de ord som inte återgavs i den föregående testomgången. Testpersonen har totalt 
fyra testomgångar på sig att återge orden. När orden från samtliga testomgångar är återgivna 
undersöks det specifika återgivningsmönstret för varje testomgång samt hopslaget över 
samtliga testomgångar. Utifrån det beräknas de specifika mått som resultatet i föreliggande 
studie fokuserar på.  

Fyra mått beräknades i denna studie: fri återgivning (RC), återgivning ur långtidsminnet 
(LTR, LL) samt återgivning ur korttidsminnet (STR). Måttet RC beräknas genom att summera 
totalt antal återgivna ord vid varje testomgång. Måttet LTR beräknas genom att bedöma vilka 
ord som återges utan påminnelse under förutsättning att ordet återgetts i testomgången innan 
eller återges i testomgången som följer. Måttet LL bedöms utifrån antalet ord som 
genomgående återges på samtliga efterföljande testomgångar, orden antas tillsammans utgöra 
en del av en inlärd lista. Måttet STR beräknas genom att summera de ord som återges efter 
påminnelse men som inte återges i efterföljande testomgång (Buschke, 1973). 
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Statistiska beräkningar  

Statistiska beräkningar genomfördes med SPSS version 24.0. Oberoende t-test 
genomfördes på ålder och på de kliniska måtten SRB:1, SMBQ och HAD. Pearson’s chi-två 
test genomfördes på bakgrundvariablerna kön och utbildningsnivå. Mixad ANOVA användes 
för att undersöka om det fanns en interaktionseffekt mellan grupperna och på testomgångar i 
den selektiva påminnelseproceduren. Bonferronitest användes som post-hoc test. Cohen’s d 
användes för att beräkna effektstyrka. 

Etiska överväganden 

Föreliggande studie är en del av ett avslutat forskningsprojekt som har etikprövats av 
Umeå Regionala Etikprövningsnämnd (Dnr 2010-53-31). Det innebär att alla deltagare har 
informerats om syftet med RECO, gett skriftligt samtycke samt informerats om rätten att 
avbryta deltagandet när som helst utan påverkan på övrig behandling. Vi är väl förtrogna med 
de fyra forskningsetiska principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 
nyttjandekravet och arbetar under tystnadsplikt. Vi har endast arbetat på kodat material vilket 
innebär att alla deltagare har förblivit anonyma för oss. Vidare presenteras all data på gruppnivå 
där inga enskilda individer kan identifieras. All data har hållits inlåst och vi har förbundit oss 
att hantera data på ett sådant sätt att inga obehöriga kunnat ta del av dem.  

Resultat 

Resultatet från Buschkes selektiva påminnelseprocedur analyserade med en 2 (Grupp: 
UMS, kontroll) x 4 (testomgång T1, T2, T3, T4) mixad variansanalys (ANOVA) med upprepad 
mätning på sista faktorn för varje enskilt beroendemått med 5 % signifikansnivå. Bonferronitest 
användes som post-hoc test. I resultatet nedan kommer endast resultat med en signifikansnivå 
p < .10 att redovisas. 

Fri återgivning 

ANOVAn för fri återgivning (RC) visade på en signifikant huvudeffekt av testomgång, 
F(1, 179) = 328,28, MSE = 2,25, p < .01. Posthoctest visade att båda grupperna förbättrade 
prestationen signifikant över de fyra testomgångarna p < .01. Huvudeffekten av grupp samt 
interaktionseffekten mellan grupp och testomgång var inte signifikanta (ps > .10).  

Återgivning ur långtidsminnet 

Två mått analyserades med avseende på återgivning ur långtidsminnet. ANOVAn för 
ord återgivna ur långtidsminnet (LTR) visade på en signifikant huvudeffekt av testomgång, 
F(1, 179) = 440,89, MSE = 1,83, p < .01. Posthoc-test visade att båda grupperna återgav 
signifikant fler ord ur långtidsminnet mellan T1 och T2 och T2 och T3 (p < .01), men inte mellan 
T3 och T4 (p > .10). Huvudeffekt av grupp var inte signifikant (p > .10). Mer intressant var en 
marginellt signifikant interaktionseffekt mellan grupp och testomgång, 
F(1, 179) = 2,49, MSE = 1,83, p = .06. Efterföljande t-test påvisade att kontrollgruppen 
förbättrades mer mellan T1 och T2 jämfört med patientgruppen. 
  

För återgivning av ord som sker i form av listinlärning (LL) visade ANOVAn på en 
signifikant huvudeffekt av testomgång, F(1, 179) = 715,78, MSE = 1,36, p < .01, där 
minnesprestationen ökade för varje testomgång1. Posthoc-test visade att båda grupperna 
                                                             
1 När Buschkes selektiva påminnelseprocedur poängsätts blir T3 och T4 alltid samma för måttet LL. 
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förbättrade prestationen signifikant över de tre möjliga testomgångarna. Huvudeffekten av 
grupp samt interaktionseffekten mellan grupp och testomgång var inte signifikant (ps > .10).   
 
  

 
Figur 2. Medelvärde av antal återgivna ord för patientgrupp respektive kontrollgrupp för 
samtliga mått. För medelvärden och standardavvikelser se Bilaga 1.  

Återgivning ur korttidsminnet 

ANOVAn för ord återgivna ur korttidsminnet (STR) visade på en signifikant 
huvudeffekt av testomgång, F(1, 179) = 26,78, MSE = 1,44, p < .01. Posthoctest visade att 
båda grupperna återgav signifikant färre ord ur korttidsminnet mellan T2 och T3, och signifikant 
fler ord mellan T3 och T4 (p < .01), men inte mellan T1 och T2 samt T1 och T4 (p > .10). 
Huvudeffekten av grupp var marginellt signifikant F(1, 179) = 2,87, MSE = 7,36, p = .09, 
vilket visade att patientgruppen återgav fler ord ur korttidsminnet i förhållande till 
kontrollgruppen. Interaktionseffekten mellan grupp och testomgångar var inte signifikant.  

Effektstorlek 

Skillnaden mellan gruppernas minnesprestation beräknad med Cohen’s d presenteras i 
Figur 3. För måtten RC, STR och LL var effektstorleken svag (.13 - .20). Effektstorleken på 
måttet LTR var modest (.21). 
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Figur 3. Den standardiserade medelvärdesskillnaden mellan patient- och kontrollgrupp för 
samtliga totalmått har beräknats med formeln (M1 – M1) / ((SD1 + SD1) / 2).  

 
Samtliga huvudeffekter för inomgruppsfaktorn testomgång i analyserna ovan är 

signifikanta även efter Bonferronikorrigering av p-värdet (.05 / 4). 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader i episodisk 
minnesprestation mellan patienter med UMS och en frisk kontrollgrupp. Frågeställningen 
behandlade huruvida det finns skillnader i episodisk minnesprestation mellan patienter med 
UMS och en frisk kontrollgrupp med avseende på förbättring över testomgångar: (a) i fri 
återgivning (RC); (b) i återgivning ur långtidsminnet (LTR, LL); (c) samt i återgivning ur 
korttidsminnet (STR). 

Fri återgivning 

Resultatet för fri återgivning visade att båda grupperna förbättrades över de fyra 
testomgångarna. Däremot återfanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupp och 
testomgång och inte heller någon signifikant huvudeffekt på grupp. Sammantaget kan resultatet 
tolkas som att de båda grupperna presterade likvärdigt i fri återgivning. Föreliggande studies 
resultat skiljer sig från Öhman et al. (2007) som också använt Buschkes selektiva 
påminnelseprocedur och där patienter med UMS presterade signifikant sämre på fri 
återgivning. När resultatet i denna studie jämförs med omedelbar återgivning av verbalt 
material i övriga studier (se Tabell 1) går det i linje med majoriteten av övriga studier (Ellbin 
et al., 2018; Eskildsen et al., 2015; Jonsdottir et al., 2013; Sandström et al., 2005) som visat att 
patienter med UMS och kontrollgrupp presterat lika på omedelbar återgivning. Vidare bedöms 
effektstyrkan för föreliggande studies resultat vara svag vilket också går i linje med flera 
likvärdiga studiers effektstyrkor som visat på svag till modest effektstyrka på omedelbar 
återgivning (Ellbin et al., 2018; Eskildsen et al., 2015; Jonsdottir et al., 2013; Österberg et al., 
2009). 

Återgivning ur långtidsminnet 

Resultatet för återgivning ur långtidsminnet (LTR) visade en marginellt signifikant 
interaktionseffekt mellan grupp och testomgång där patientgruppen kom ihåg färre ord över de 
fyra testomgångarna jämfört med kontrollgruppen. Interaktionseffekten drevs av att 
kontrollgruppen förbättrades något mer mellan testomgång ett och två jämfört med 
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patientgruppen. Resultatet skulle utifrån teorin om självinitierat processande (Craik, 1983) 
kunna tolkas som att personer med UMS till en början har sämre självinitierade strategier för 
att generera en djupare inkodning av orden till följd av den påverkan som stress har på kognitiva 
funktioner. Vid återgivning av testomgång två krävs att personen ska kunna minnas både de 
ord som nyss presenterats samt de ord som återgavs vid föregående omgång, vilket ställer höga 
krav på självinitierade processer. Grupperna skiljde sig inte åt mellan resterande testomgångar. 
Detta kan förstås som att skillnaden mellan testomgång ett och två beror på att personer med 
UMS behöver fler testomgångar på sig att initiera strategier för att prestera i linje med den 
friska kontrollgruppen. Ett liknande mönster observerades av Öhman et al. (2007) på måttet 
för fri återgivning. Den marginellt signifikanta interaktionseffekten kan ge en antydan om 
sämre återgivning från långtidsminnet för personer med UMS men bör tolkas med stor 
försiktighet. 

Resultatet för återgivning i form av listinlärning (LL) visade att båda grupperna 
förbättrades över de fyra omgångarna. Däremot påvisades ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan grupp och testomgång och inte heller någon signifikant huvudeffekt på grupp. Det 
innebär att de båda gruppernas prestation över de fyra testomgångarna följde samma mönster 
vad gäller antal ord som lärts in som en lista (Buschke, 1973) och att deras genomsnittliga 
prestation inte skiljde sig åt. Det kan i likhet med resultatet på fri återgivning tolkas som att de 
båda grupperna presterade likvärdigt även i listinlärning. 

Effektstyrkorna på båda måtten för långtidsminne bedöms vara svaga. Sammantaget 
leder resultatet för måtten på långtidsminne till att hypotesen att personer med UMS skulle 
prestera sämre på måtten för långtidsminne till följd av sämre förmåga till självinitierat 
processande inte kan bekräftas av föreliggande studies resultat. 

Återgivning ur korttidsminnet 

Resultatet för återgivning ur korttidsminnet visade att det återfanns en marginellt 
signifikant huvudeffekt på grupp där personer med UMS återgav fler ord ur korttidsminnet. 
Däremot återfanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupp och testomgång och 
effektstyrkan för återgivning ur korttidsminne bedöms vara svag. Ord återgivna ur 
korttidsminnet är, till skillnad från ord återgivna ur långtidsminnet, sådana som föregåtts av en 
påminnelse. Att personer med UMS återgav marginellt fler ord ur korttidsminnet skulle i 
enlighet med Craiks (1983) teori kunna tänkas bero på svårigheter att generera självinitierade 
processer för inkodning i långtidsminnet. Resultatet går i linje med hypotesen att personer med 
UMS skulle återge fler ord ur korttidsminnet men bör tolkas med stor försiktighet. 

 
De huvudsakliga fynden i föreliggande studie är att patientgruppen presterade sämre 

mellan testomgång ett och två på återgivning ur långtidsminnet (LTR) och att samma grupp 
återgav marginellt fler ord ur korttidsminnet. Trots det är den övergripande bilden att grupperna 
presterade relativt lika på retrospektiv verbal episodisk minnesprestation. Sammanställningen 
av tidigare forskning på episodiskt minne (Tabell 1) gjordes i syfte att undersöka om det finns 
några mönster i vilken typ av minnesprestation som tycks vara svårast för personer med UMS. 
Föreliggande studies resultat går i linje med stor del av tidigare forskning (Ellbin et al., 2018; 
Eskildsen et al., 2015; Jonsdottir et al., 2013; Rydmark, et al., 2006; Sandström et al., 2005; 
Sandström et al., 2011) som inte heller funnit mätbara kognitiva nedsättningar hos personer 
med UMS vid omedelbar återgivning av verbalt material. Öhman et al. (2007) är en av två 
studier som sett signifikanta skillnader på omedelbar återgivning av verbalt material och 
effektstyrkan bedöms vara moderat. Samtidigt är urvalet i denna studie betydligt större än 
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urvalet i Öhman et al. (2007) vilket talar för att resultatet i denna studie är mer tillförlitligt. 
Föreliggande studie är också den enda som använt flera av Buschkes olika mått för att 
undersöka episodisk minnesprestation hos personer med UMS. 

Den studie (Sandström et al., 2011) som visat på allra störst effektstyrka har undersökt 
episodisk minnesprestation med avseende på visuo-spatialt material. Samtidigt visar två andra 
studier (Eskildsen et al., 2015; Öhman et al., 2007) som undersökt visuo-spatialt material svaga 
effektstyrkor. Effektstyrkan på det visuo-spatiala testet i Sandström et al. (2005) har inte kunnat 
beräknas. Sammanfattningsvis återfinns inget tydligt mönster vad gäller återgivning av visuo-
spatialt material. 

Tänkbara förklaringar  

Samtidigt som inga tydliga mätbara skillnader återfinns i föreliggande studie vittnar 
personer som lider av stressrelaterad ohälsa om kognitiva symtom i form av 
minnesnedsättningar (Eskildsen et al., 2015) och forskning visar att det finns ett samband 
mellan långvarig stress och nedsatt kognitiv funktionsförmåga (McEwen & Gianaros, 2010). 
Gavelin et al. (2017) genomförde en fMRI-studie för att jämföra arbetsminnesprestation mellan 
patienter med UMS och en frisk kontrollgrupp. Resultatet visade att grupperna presterade 
likvärdigt samtidigt som patientgruppen aktiverade hjärnans arbetsminnesnätverk i högre grad 
än kontrollgruppen. Ett resonemang som fördes var att patientgruppen på så sätt kompenserade 
för försämrade kognitiva resurser. Utifrån detta resonemang skulle en tänkbar förklaring till 
föreliggande studies resultat kunna vara att personer med UMS aktiverar fler hjärnregioner för 
att kompensera för nedsättningar även vid episodisk minnesprestation. En annan studie 
(Krabbe et al., 2017) undersökte med hjälp av självskattning hur trött en patientgrupp och en 
kontrollgrupp kände sig före, under och efter en neuropsykologisk testning. Patientgruppens 
skattning visade att de upplevde ökad trötthet under och efter testningen samtidigt som de 
presterade i enlighet med kontrollgruppen på arbetsminne och komplex uppmärksamhet. 
Författarna tolkar detta som att personer med UMS klarar av att prestera kognitivt under en 
begränsad period men att det medför konsekvenser i form av ökad trötthet. Det studierna skulle 
kunna indikera är att en kognitiv nedsättning inte alltid visar sig i en försämrad prestation på 
ett kognitivt test utan kan visa sig i form av andra besvär för individen.  

 
Av de redovisade studier som undersökt episodisk minnesprestation (se Tabell 1) 

framgår att två studier (Eskildsen et al., 2015; Öhman et al., 2007) undersökt prospektivt minne 
och sett stora skillnader mellan grupperna. Enligt Eskildsen et al. (2015) presterar personer 
med UMS ofta sämre på prospektiva minnestest till följd av att dessa ofta ställer höga krav på 
exekutiva funktioner. Den försämrade minnesprestationen föreslås då, utöver episodiska 
minnesnedsättningar, också handla om nedsättningar i de exekutiva funktionerna.  

De fynd som påvisats gällande andra mätbara kognitiva nedsättningar hos personer med 
stressrelaterad ohälsa är bland annat att nedsättningarna ofta handlar om exekutiva förmågor, 
däribland arbetsminne och uppmärksamhet (Ellbin et al., 2018; Jonsdottir et al., 2013; Krabbe 
et al., 2017; Linden et al., 2005; Sandström et al., 2011; Sandström et al., 2005; Öhman et al., 
2007). Det går att fundera kring om vi med retrospektiva verbala episodiska minnestest missar 
viktiga aspekter som kan förklara de minnesnedsättningar som personer med UMS vittnar om. 
En tanke är att nedsättningarna skulle kunna upplevas som minnessvårigheter trots att de också 
berör de exekutiva funktionerna i stor utsträckning. Det kan i så fall vara en bidragande orsak 
till att vi inte ser större mätbara skillnader mellan grupperna på retrospektiva episodiska 
minnestest som Buschkes selektiva påminnelseprocedur trots att personer med UMS ofta 
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upplever minnessvårigheter. För klinisk praktik innebär resultatet i föreliggande studie att de 
minnesnedsättningar som personer med UMS upplever inte alltid speglas i kognitiva test. 

Metoddiskussion 

Storleken på urvalet i denna studie är hittills det största bland de studier som jämfört 
patienter med UMS och en frisk kontrollgrupp i episodisk minnesprestation. Baserat på urvalets 
storlek och att patientgruppen består av en kliniskt diagnosticerad grupp antas tillförlitliga 
tolkningar kunna göras av resultatet. Studiens begränsningar är att det är färre deltagare i 
kontrollgruppen jämfört med i patientgruppen. Deltagarna är inte heller matchade med 
avseende på ålder och kön men analyser av bakgrundsvariabler visade att grupperna inte skiljer 
sig åt på kritiska bakgrundsvariabler. Vidare är föreliggande studie den enda som använt flera 
olika mått ur Buschkes selektiva påminnelseprocedur för att undersöka episodisk 
minnesprestation hos personer med UMS. Öhman et al. (2007) har också använt Buschkes 
selektiva påminnelseprocedur men endast använt sig av måttet för fri återgivning. Denna studie 
tillför således en mer detaljerad undersökning av episodisk minnesprestation hos personer med 
UMS, samtidigt som det är en begränsning att det inte finns fler studier att ställa resultatet mot 
och att tidigare forskning i dagsläget är mångtydig. 

Vidare har Buschkes selektiva påminnelseprocedur visat sig vara sensitivt för att 
upptäcka subtila minnesnedsättningar hos personer med traumatisk hjärnskada, vilket skulle 
kunna indikera att Buschkes selektiva påminnelseprocedur är ett test som lämpar sig särskilt 
väl för att upptäcka skillnader gällande verbalt episodisk minnesprestation. Användandet av 
Busckes selektiva påminnelseprocedur har visat sig minska de senaste tio åren (Leitner et al., 
2019). Fler studier där testet används för att undersöka minnesprestation hos personer med 
UMS skulle behövas för att få en mer detaljerad bild av processer i episodisk minnesprestation.  

Framtida forskning 

Utifrån tidigare forskning av Craik (1983) testades, med hjälp av ett retrospektivt 
verbalt minnestest, antagandet att desto mer självinitierat processande en uppgift kräver desto 
större förväntad skillnad mellan grupperna. Trots att resultatet inte kunde bekräfta antagandet 
är det fortsatt intressant att undersöka. 

Enligt McDaniel, Glisky, Guynn och Routhieaux (1999) genomsyrar prospektivt minne 
det mesta i vardagen samtidigt som forskning främst har fokuserat på retrospektivt minne, 
vilket också synliggörs i den sammanställning som presenterats i föreliggande studie. Då Craik 
(1983) menar att uppgifter som involverar prospektivt minne är de som kan tänkas ställa störst 
krav på självinitierat processande av information skulle framtida forskning med fördel kunna 
fokusera mer på utmattningsdrabbades förmåga till självinitierat processande och de exekutiva 
förmågor som prospektiva test ställer krav på. Dels för att urskilja om det är främst inom dessa 
områden som minnesnedsättningar faktiskt föreligger, dels för att mer forskning på episodisk 
minnesprestation vid UMS skulle kunna bidra till utveckling av befintlig diagnosticering, 
behandling och rehabilitering.  
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Bilaga 1 
 
RC Patient M (SD) kontroll M (SD) 
T1 9.69 (2.76) 10.10 (2.79) 
T2 12.77 (2.67) 13.58 (3.07) 
T3 13.74 (2.74) 13.97 (2.55) 
T4 14.70 (2.70) 14.98 (2.27) 
Total 50.91 (9.64) 52.63 (9.22) 

 
 
 
LTR Patient M (SD) kontroll M (SD) 
T1 7.02 (3.29) 7.78 (3.73) 
T2 10.20 (3.88) 11.43 (3.97) 
T3 11.99 (3.80) 12.48 (3.73) 
T4 11.76 (4.01) 12.32 (3.80) 
Total 40.97 (14.30) 44.02 (14.43) 

 
 
 
STR Patient M (SD) kontroll M (SD) 
T1 2.30 (1.57) 2.68 (1.63) 
T2 2.56 (1.78) 2.15 (1.51) 
T3 1.75 (1.59) 1.48 (1.62) 
T4 2.96 (1.84) 2.57 (2.04) 
Total 9.95 (5.32) 8.50 (5.64) 

 
 
 
LL Patient M (SD) kontroll M (SD) 
T1 5.90 (3.56) 6.38 (3.71) 
T2 8.69 (4.23) 9.48 (4.03) 
T3 11.17 (4.08) 11.52 (3.82) 
T4 11.17 (4.08) 11.52 (3.82) 
Total 36.93 (15.45) 38.90 (14.88) 

 
 
 


