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Kognitiv dysfunktion vid Kleine-Levins syndrom 
En studie som undersöker uttryck, orsaker och samband 
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Gustaf Nilsson, Cecilia Wahlund 
 

Kleine-Levins syndrom är en sömnsjukdom där den drabbade personen periodvis har ett överdrivet 
sömnbehov. Det är inte bara sömnen som förändras utan även den allmänna kognitiva förmågan är i 
många fall nedsatt under sjukdomsperioder. En forskargrupp i Linköping har funnit att det finns en 
närminnesstörning hos flera patienter med Kleine-Levins syndrom. Vi ville undersöka om det var 
patologiska avvikelser i hjärnan och/eller kognitiva störningar som låg till grund för det dåliga 
närminnet. Vi lät patienter och kontrollpersoner genomföra ett minnestest i en magnetkamera för att 
med hjälp av fMRI kunna upptäcka ett eventuellt  samband mellan avvikande aktivitet i hjärnan och 
en närminnesstörning. Resultaten gav ingen signifikant skillnad mellan patienter och 
kontrollpersoner, men vi anser att vidare forskning kring de kognitiva störningarna och dess 
biologiska orsaker är att föredra på ett större patientmaterial för att kunna dra några definitiva 
slutsatser. 

 

Inledning 
Kleine-Levins syndrom är en mycket 
ovanlig sjukdom som fick sina första 
fallstudier presenterade i mitten av 1920-
talet. Det var neurologen Willi Kleine som 
uppmärksammade att en rad pojkar fick 
återkommande hypersomniattacker där 
patienterna kunde sova flera veckor i 
sträck. Max Levin fann åren därpå en 
tydlig koppling mellan den sjukdom som 
Kleine beskrivit, överdrivet matintag och 
överdriven sexualdrift. Sedermera har 
sjukdomen kommit att kallas för just 
Kleine-Levins syndrom (hädanefter kallat 
för KLS) och den ligger som en gren under 
periodisk hypersomni. Diagnosen KLS ges 
om hypersomni i kombination med hyper-
sexualitet eller hyperfagi föreligger. 

 Man vet ännu inte varför KLS bryter 
ut, vad man kan göra åt det eller hur 
medicinering ska ske. Det finnas vissa 
mediciner som tycks fungera på somliga 
patienter, men detta är långtifrån någonting 
generellt. Sjukdomen tonar så småningom 
ut, och perioderna blir lugnare och kortare, 
för att till slut försvinna, fortfarande lika 
mystiskt som den kom. 
Projektets bakgrund  
Docent Anne-Marie Landtblom har 
publicerat en rad artiklar gällande KLS, 
och i dessa har en rad nya fynd iakttagits 
som tidigare inte varit kända kring 
sjukdomen. De fynd som Landtblom et al. 

(2003) har funnit, har rört sig om dels en 
sänkning av blodgenomströmningen i 
temporalloben, en så kallad hypoperfusion, 
hos många av patienterna som har 
diagnostiserats med KLS. Dessutom har 
olika neuropsykologiska utredningar visat 
att det finns närminnesstörningar hos sex 
av de sju patienter som Landtblom låtit 
undersöka. Denna närminnesstörning har 
visat sig vara bestående även mellan 
perioder, samt efter tillfrisknande från 
sjukdomen. Likaså har hypoperfusionen 
visat sig finnas kvar långt efter att 
sjukdomen försvunnit. Landtblom har 
spekulerat kring att sjukdomen skulle vara 
av en organisk grund med efterföljande 
symptom så som olika kognitiva dys-
funktioner, däribland närminnesstörningar. 
Dock har det varit svårt att enhälligt kunna 
avgöra vad orsaken till att sjukdomen 
bryter ut är. Detta eftersom personer med 
skilda symptom fått samma diagnos, trots 
att man inte kunnat finna något som 
förenar dem med varandra. 

Till en början ansåg vi att det skulle 
vara intressant att undersöka just den 
biologiska biten och försöka hitta en 
koppling mellan diverse hormoner och de 
system som KLS påverkar. Det ansågs 
dock inte vara möjligt att rymma detta 
inom tidsramarna för projektet, samt att 
många tidigare rapporter pekat på att det 
inte finns något samband mellan hormoner 
och KLS. (Arnulf et al., 2005) 
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Efter en diskussion med Thomas 
Karlsson på Institutionen för Beteende-
vetenskap vid Linköpings Universitet 
föreslog han att ytterligare testa 
patienternas minne, men denna gång i form 
av ett arbetsminnestest. För att se om 
patienterna skiljer sig från friska personer 
skulle vi dessutom testa dem i en 
magnetkamera. Kameran skulle kunna ta 
bilder på försökspersonen och se vilken del 
av hjärnan som aktiveras i försöket. Som 
en ytterligare dimension testades även det 
episodiska minnet samt sifferminnet 
genom ett repetitionstest. 

Journalarbetet 
För att kunna få en bild av vad sjukdomen 
handlar om, och för att kunna bilda oss en 
uppfattning om hur testet borde utföras 
gick vi igenom journalerna från de aktuella 
patienterna och plockade ut viktiga delar. 
Efter att inriktningen på projektet 
bestämdes valde vi att fokusera på att 
försöka få en så tydlig bild som möjligt 
över vilka patienter som uppvisar de olika 
symptomen. Totalt användes ett patient-

material på 12 personer, där 9 patienter 
hade fått diagnosen KLS, och de övriga var 
med endast som kontrasterande fall, 
eftersom de uppvisar en snarlik sjukdoms-
bild, men saknar en eller flera viktiga 
symptom för att få diagnosen KLS. 
Sammanställningen av patientmaterialet 
går att se i Tabell 1 nedan. 
De kognitiva testen  
Det journalerna visar är att det finns en rad 
kognitiva dysfunktioner hos patienter med 
KLS. Bland annat går det att urskilja 
derealisationskänslor och närminnes-
störningar hos de flesta patienter. Huruvida 
dessa närminnesstörningar beror på upp-
märksamhetsstörningar eller patologi i 
minnesfunktioner i hjärnan är dock okänt. 

Med de testningar vi valt att göra 
ämnade vi att undersöka två hypoteser, 
nämligen att det antingen är svårt för 
patienterna att hålla uppmärksamheten på 
en tillräcklig nivå, eller att patienten har 
arbetsminnesstörningar. 

 

 
Tabell 1. Sammanställning av symptom som vanligen uppvisas av KLS-patienter. 
Förklaring: Premorbid kog. störning: patienten har haft en kognitiv dysfunktion innan KLS utbröt. 
Teckenförklaring: +: positivt resultat. -: negativt resultat. S: ett sug för vissa födoämnen. N: nedsatt matlust. A: 
auditivt närminne. Ve: verbalt närminne. Vi: visuellt närminne. Sp: visuospatialt. Su: patientens subjektiva 
uppfattning/inte testad. H: både hypoperfusion och hyperperfusion. Al: alkohol. F: feber. i.u: ingen uppgift 

 

 
 

 -2-



Kognitiv dysfunktion vid Kleine-Levins syndrom  2006-06-07 

Hypotes: Uppmärksamhet  
Uppmärksamhet används för att aktivt 
bearbeta och gallra ut en begränsad 
informationsmängd av intryck, dels från 
våra sinnen, våra lagrade minnen och från 
våra kognitiva processer. (Sternberg, 2003) 
Begreppet innefattar både medvetna och 
omedvetna processer, där sökning och 
priming är några exempel. Uppmärksamhet 
krävs också för att inkodning till minnet 
ska kunna ske och ju mer uppmärksamhet 
man lägger på att lagra information desto 
lättare kan man plocka fram den senare. 
Arbetsminnet är starkt beroende av 
uppmärksamhet, och kan därför variera 
med hur mycket koncentration och upp-
märksamhet man lägger på  en specifik 
uppgift.  

I det episodiska minnes- och 
koncentrationstestet jämförs resultaten från 
två olika inkodningssätt. I det ena 
momentet sker inkodning enbart auditivt 
och i det andra med stöd av visuella och 
taktila intryck. Ett bättre resultat förväntas 
i det andra momentet eftersom man lägger 
större koncentration där. (Cohen, R. L, 
1981) 
Hypotes: 
Det finns kognitiva störningar som 
påverkar uppmärksamheten på ett negativt 
sätt och det i sin tur påverkar arbetsminnet. 

Hypotes: Arbetsminne  
Arbetsminnet, även kallat korttidsminnet 
eller närminnet, används för att hålla 
siffror, ord, namn och liknande i vårt 
medvetande för en kort period. Denna 
information kan under den här perioden 
när som helst plockas fram och hamna i 
fokus. Delar av inkodningen kan under 
denna period också när som helst 
försvinna. (Sternberg, 2003) 
Hypotes: 
Det finns patologiska avvikelser som 
påverkar aktiveringen i hjärnan och som i 
sin tur påverkar arbetsminnet. 

Metod 
Testerna bestod av två delar, ett test för att 
undersöka arbetsminnet, och ett test för att 

undersöka det episodiska minnet och 
koncentrationen. 

Efter att ha genomfört en pilotstudie för 
att reda ut eventuella fel och brister 
genomfördes testerna på en patientgrupp 
som omfattade fem stycken patienter där 
fyra av dessa har diagnosen KLS och den 
sista är ett gränsfall. Patienterna som 
deltog återfinns även i journalmaterialet, 
och är i Tabell 1 patienterna 5, 6, 7, 8 och 
12. Som kontrollgrupp användes fyra 
personer som matchades med hänsyn till 
patienternas ålder inom ett femårsspann 
samt kön. 

Arbetsminnestestet – del ett   
Arbetsminnestestet bestod av tre moment. 
De första två momenten gick ut på att 
förbereda försökspersonen inför det tredje 
momentet som skulle utföras i magnet-
kameran. Detta för att säkerställa att 
resultaten inte tar skada av att försöks-
personen hamnat i en ny och ovan 
situation. 

I samtliga tre moment presenterades 
meningar för försökspersonen vars uppgift 
var att minnas det sista ordet i varje 
mening. Antalet meningar ökade sedan 
gradvis från en till fem. I några av 
meningarna hade dessutom ett ord bytts ut 
så att meningen blev semantiskt inkorrekt. 
Försökspersonen fick efter varje avslutad 
mening avgöra om denna var semantisk 
korrekt eller inkorrekt, detta för att avleda 
försökspersonens koncentration.  

Moment två och tre hade samma 
förfarande, dock fick man i moment två 
meningarna presenterade på en dator, och 
svara genom knapptryckningar, detta för 
att ytterligare förbereda försökspersonen 
på det slutgiltiga moment tre där patienten 
skulle utföra uppgiften i magnetkameran. 

Episodiskt minnes- och  
koncentrationstest – del två  
Den andra delen av försöket var ett 
minnestest som utfördes utanför kameran, 
ämnat för att testa episodiskt minne och 
koncentration. Testet bestod av två upp-
sättningar med tolv korta meningar 
vardera. Varje mening bestod av ett verb 
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och ett substantiv och hade en upp-
manande form. Försökspersonens uppgift 
var att minnas dessa. Direkt efter att en 
uppsättning meningar lästs upp för 
försökspersonen genomfördes ett siffer-
repetitionstest där försöksledaren läste upp 
siffror som försökspersonen skulle 
repetera. Sifferrepetitionen varade under 
ungefär en minut och började med att två 
siffror lästes upp, för att sedan gradvis öka 
upp till sju siffror i följd. Totalt 
genomfördes tolv repetitioner. Efter att 
siffertestet genomförts fick försöks-
personen i valfri ordning muntligt återge 
de tolv meningar som denne tidigare fått 
uppläst för sig.  

Sedan lästes uppsättning två upp som 
även den bestod av tolv meningar av 
samma form som uppsättning ett. Denna 
gång fick försökspersonen även utföra den 
handling som meningen uppmanade till 
med hjälp av ett antal objekt som lades 
fram framför försökspersonen. Efter det 
genomfördes ytterligare en sifferrepetition 
och sedan återgav försökspersonen 
muntligt meningarna från uppsättning två.   

För att säkerställa validiteten för del två 
utfördes uppgifterna i omvänd ordning för 
hälften av försökspersonerna. 

Resultat från minnestestningen 
Enbart resultaten från moment tre i del ett 
användes till analys, då de övriga testerna 
endast var förberedande. Samtliga resultat i 
del två är inräknade i den statistiska ut-
värderingen, men ingen signifikant skillnad 
påvisades. 

På grund av tekniska omständigheter 
fick en kontrollpersons resultat utgå från 
experimentet. Dessutom fanns ingen 
möjlighet att testa patient 6 i magnet-
kameran. Patient 12 saknade motsvarande 
kontrollperson, och kunde därför inte 
användas i analysen, dessa personers 
resultat har därför utgått från den 
statistiska analysen av testresultaten. 

Fokus för arbetsminnestestet var 
responstiden och inte antalet fel, eftersom 
antalet fel var försumbart för samtliga 
deltagare. Responstiden för orden var 

kortare än responstiden för meningarna hos 
samtliga försökspersoner. 

Bildanalysen 
Vid analys av magnetkamerabilderna 
framkom det att de flesta personer hade en 
ökad hjärnaktivitet bilateralt i parietal-
loberna (se Figur 1). Denna ökade aktivitet 
var dock någonting som hittades både hos 
patienter och hos kontrollpersoner så inga 
signifikanta skillnader kunde fastställas. 

Ett bifynd som kan vara av särskilt 
intresse är de bilder som togs vid 
testningen av patient 7 och 12. Båda dessa 
har en cysta i anslutning till tallkottskörteln 
och vid minnesframkallning (recognition) 
ökade blodgenomströmningen i denna. 
Dessa fynd går ej att se hos övriga 
försökspersoner. 

 
Figur 1. Cysta i tallkottskörteln hos 
patient med KLS (grön markering) samt 
parietallobsaktivering (röd markering)  

Sammanfattning 
Två av patienterna har en godartad cysta i 
närheten av tallkottkörteln. Godartade 
cystor av detta slag är något som finns hos 
cirka en procent av befolkningen 
(Sawamura, 1995), och är därför ingenting 
som radiologer lägger någon större vikt 
vid. Tallkottskörteln har varit intressant 
även tidigare vid forskning kring KLS, då 
denna tros ha betydelse för sömn och 
hormonproduktion. 

Man har försökt att hitta en länk mellan 
närminnesproblem och nedsatt blodflöde, 
dock har detta gjorts utan lyckat resultat 

I övrigt fanns det inga signifikanta 
resultat av bildanalysen. Det går inte heller 
att särskilja patienter och kontrollpersoner i 
avseende på vilka delar av hjärnan som 
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aktiveras och hur kraftigt dessa aktiveras 
vid arbetsminnestestet.  

Validitet 
En möjlig invändning mot försökets 
validitet och reliabilitet är att samtliga 
kontrollpersoner var studenter vid 
Linköpings Universitet. Därför kan 
resultatet ha blivit format av denna grupp 
eftersom studenter generellt sett är väldigt 
prestationsinriktade. Studenter anses även 
ha stor vana av kognitiv belastning, såsom 
läsning, inlärning och uppmärksamhets-
krävande uppgifter.  

Vissa meningar i del 1 av testerna kan  
ha varit svårtolkade, men eftersom så pass 
få fel gjordes i tolkningen anses detta inte 
vara någon större felkälla och de resultat 
som sedan användes, nämligen respons-
tiden tros därför vara relativt opåverkade. 

Ytterligare faktorer som möjligtvis kan 
ha påverkat resultatet är att personerna som 
genomförde testet i magnetkameran 
svarade på frågorna med hjälp av lång- och 
pekfingret på höger hand. När det 
förberedande testet genomfördes användes 
dock bägge händerna. 

Diskussion 
Sjukdomens natur 
Samtliga patienter med KLS har uppgett 
att de känner sig väldigt derealiserade och 
distanserade från verkligheten under sjuk-
domsperioder. Denna kognitiva störning 
upplevs väldigt besvärlig av patienterna 
varför många självmant väljer att gå och 
lägga sig för att förhoppningsvis sova bort 
obehagskänslorna. Initialt är sjukdoms-
perioderna väldigt intensiva och patienten 
sover verkligen dygnet runt och går endast 
upp för att äta och gå på toaletten, men 
efterhand som sjukdomen fortlöper blir 
också sömnattackerna mindre påtagliga. En 
möjlig förklaring till detta kan vara att 
patienterna lär känna sjukdomen och 
lättare kan hantera de symptom som finns 
närvarande. 
Minnestestning 
Vid arbetsminnestestningen hittades ingen 
signifikant skillnad, vare sig mellan 
responstid på meningar eller på ord. De 

individuella skillnaderna inom kontroll-
grupperna var ungefär lika stora som 
skillnaden mellan de båda grupperna. Detta 
beror troligen på att det tar längre tid att 
läsa och tolka en mening än vad det tar att 
läsa enstaka ord. Resultatet visar också att 
patienternas recognition inte tog längre tid 
än kontrollpersonernas, det var till och med 
så att vissa patienter fick bättre resultat 
(kortare responstid). Det kan bero på att 
patienterna var mer uppmärksamma under 
testet än kontrollpersonerna, men det går 
inte att påvisa en signifikant skillnad.  

Det episodiska minnes- och 
koncentrationstestet visade att åtta av nio 
försökspersoner hade fler rätt när de 
ombads utföra den handling som meningen 
uppmanade till. Detta tyder på att minnes-
inkodningen fungerar bättre vid ökad 
uppmärksamhet. 

Många patienter upplever inte att de har 
några problem med närminnet. Kanske är 
det så att kognitiva nedsättningar av denna 
typ inte uppmärksammas som sjukdoms-
symptom, utan snarare som en dålig 
egenskap.  

Några patienter med väldigt isolerade 
närminnesstörningar uppvisade goda 
resultat vid det episodiska minnestestet och 
detta pekar i sin tur mot att minnes-
inkodningen stöds genom användandet av 
flera modaliteter.  

Sammanställningen från siffer-
repetitionstestet visade att patientgruppen i 
regel presterade något sämre än kontroll-
gruppen. Patientgruppen har i snitt ett fel 
mer än kontrollgruppen, men detta är ingen 
signifikant skillnad.  

Bildanalysen  
Bilderna vi analyserade från magnet-
kameran visar på ökad hjärnaktivitet i och 
omkring Brodmanns area 9 och detta kan 
bero på att just denna area används vid in-
kodning av arbetsminne (Cabeza & Nyberg 
2000). Vi kunde dock inte se några resultat 
som gjorde det möjligt för oss att särskilja 
patientgruppen från kontrollgruppen.  

Det är inte heller möjligt att dra några 
slutsatser huruvida de cystor som funnits 
hos två av patienterna har någon relevans 
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för sjukdomen, då väldigt många i 
befolkningen har liknande cystor. Mörker-
talet för KLS-patienter med cystor kan 
tänkas vara stort, då radiologer ofta bortser 
från att rapportera dessa fynd, eftersom de 
anses vara så vanligt förekommande. 

Slutsats 
De kognitiva testerna visade inte på ett 
gemensamt minnes- eller koncentrations-
problem hos patienterna utan pekar snarare 
mot en mer utspridd sjukdomsbild än vad 
som tidigare har fastlagts.  

Trots att tre av fem patienter i vårt 
minnestest har en minnesnedsättning så 
finns det inga paralleller att dra vid studiet 
av magnetkamerabilderna. Detta kan bero 
på att vårt test inte är nog specifikt för 
ändamålet alternativt att meningarna har 
varit för svårtolkade för försökspersonerna.   

Den ökade aktiviteten i tallkottskörteln 
och förekomsten av en cysta hos två av 
våra patienter kan inte direkt kopplas till 
symptomatologin kring KLS. Ytterligare 
forskning kring detta krävs för att säkert 
kunna dra några statistiskt gångbara 
slutsatser. Det vi dock kan säga är att vi 
har hittat avvikelser i hjärnan som påverkar 
aktiviteten hos de patienter som har en 
cysta i tallkottskörteln. Huruvida denna 
ändrade aktivitet påverkar arbetsminnet 
eller ej har inte kunnat fastställas. 
Hypotesen kring arbetsminnet kan därför 
varken anses vara styrkt eller falsifierad. 
Likaså har inget fynd kunnat visa på att 
hypotesen gällande uppmärksamheten är 
styrkt. Eftersom vi inte helt kan falsifiera 
våra hypoteser kan det inte heller helt 
uteslutas att KLS beror på en patologisk 
störning i hjärnan.  

Referenser 
Arnulf I, Zeitzer JM, File J, Ferber N, 
Mignot E. Kleine-Levin syndrome: a 
systematic review of 186 cases in the 
literature. Brain 2005;128:2763-2776. 

 
Cabeza, R, Nyberg L, Imaging 

Cognition II: An Empirical Review of 275 
PET and fMRI Studies. Journal of 
Cognitive Neuroscience 2000; 12, 1:1-47. 

Cohen, Ronald L. On the generality of 
some memory laws. [Journal; Peer 
Reviewed Journal] Scandinavian Journal 
of Psychology. Vol 22(4) 1981, 267-281. 

 
Kolb B, Whishaw I Q. (2003) 

Fundamentals of Human 
Neuropsychology. Worth Publishers. New 
York. 

 
Landtblom AM, Dige N, Schwerdt K, 

Safstrom P, Granerus G. Short-term 
memory dysfunction in Kleine–Levin 
syndrome. Acta Neurol Scand 2003; 108: 
363–7. 

 
Sawamura Y, Ikeda J, Ozawa M, 

Minoshima Y, Saito H, Abe H. Magnetic 
resonance images reveal a high incidence 
of asymptomatic pineal cysts in young 
women. (1995) Neurosurgery 1995 Jul; 
37(1):11-5; discussion 15-6. 

 

 -6-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Sawamura+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ikeda+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Ozawa+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Minoshima+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Saito+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Abe+H%22%5BAuthor%5D

	Kognitiv dysfunktion vid Kleine-Levins syndrom
	En studie som undersöker uttryck, orsaker och samband


