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Personer diagnostiserade med epilepsi uppvisar generellt nedsättningar av minnesfunktioner i 
vardagen, vilka inte alltid kan identifieras med existerande minnestest. Epileptikers 
minnesförmåga gällande source monitoring har inte tidigare genomgått omfattande 
undersökning, vilket föranledde denna studie. En grundläggande spekulation var således att 
source monitoring utgör en ansenlig faktor hos minne som är relevant för funktionellt 
vardagsliv. Studien innehöll produktion av ett kognitivt testbatteri anpassat för fMRI, som 
inriktade sig på att undersöka huruvida epileptiker i större utsträckning uppvisar en 
minnesnedsättning gällande episodiskt minne och source monitoring än friska kontroller. Det 
kognitiva testbatteriet tillämpades sedermera på en grupp epilepsipatienter och en kontrollgrupp. 
Resultatet visar att epilepsipatienter i regel har, i likhet med resultat från tidigare genomförda 
studier, en funktionsnedsättning gällande episodiskt minne. Emellertid kunde resultatet från 
studien ej stödja hypotesen att epilepsipatienter har en nedsatt förmåga vad avser source 
monitoring.

Inledning
Syftet med studien var att undersöka om 
epilepsipatienter i större utsträckning än friska 
personer har minnessvårigheter. Studien 
utgick ifrån hypoteserna att det finns mätbara 
minnes-störningar hos epilepsipatienter som 
grupp och att dessa kan upptäckas genom att 
testa episodiskt minne, semantiskt minne och 
det för epilepsipatienter hittills outforskade 
source monitoring, vilket testar undersöknings-
deltagarens förmåga att avgöra källan till ett 
specifikt minne (Johnson & Raye, 1981).
För att kunna upptäcka minnesproblem som 
påverkar epileptikers vardag, problem som 
vanligtvis är svåra att upptäcka med exist-
erande tester, framställdes ett omfattande 
kognitivt testbatteri för att studera de minnes-
typer som i tidigare studier visat sig vara 
aktuella för patienter med epilepsi. Utöver 

dessa komplett-erades testbatteriet med test av 
source monitoring. Testbatteriet utvecklades 
för att vara fullt kompatibelt med fMRI.
Bakgrund
Epilepsipatienter upplever ofta minnesproblem-
atik i vardagen, och denna kan bero på 
många olika faktorer. Dessa faktorer kan vara 
epilepsityp, vilket antiepileptika som används 
och individuella skillnader såsom humör och 
sinnesstämning (Blom et al., 1999). Till-
sammans skapar dessa faktorer en komp-
licerad bild som gör sökandet efter specifika 
orsaker till minnesproblematiken utmanande.
Problem rörande episodiskt minne har 
behandlats i ett flertal studier rörande minne 
och epilepsi. Främst har brister gällande 
episodiskt minne hos patienter med temporal-
lobsutlöst epilepsi upptäckts (Dupont et al., 
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2000). Dessa problem yttrar sig i sämre 
prestationer på traditionella episodiska minnes-
test. Testbatteriet innebär en utveckling av 
konventionella minnestest i och med moment-
et source monitoring som lämpar sig väl för 
att grundligare undersöka vardagliga minnes-
störningar hos patienterna. 
Batteriet är utvecklat för att fungera och 
användas i fMRI och kan således nyttjas som 
lokaliseringsverktyg av minnesstörningar hos 
personer med nedsatt minnesförmåga.
Metod
Source monitoring-test  
Det första deltestet var avsett att undersöka 
source monitoring (SM) och undersöknings-
deltagarens arbetsminne. I studien mättes 
detta genom att ord och bilder presenterades 
på vänster eller höger sida av skärmen. 
Bildmaterialet som användes i testet togs från 
ett set av 260 standardiserade bilder 
(Snodgrass & Vanderwart, 1980). Deltagarens 
uppgift var att avgöra på vilken sida stimulit 
hade visats eller om ordet/bilden hade visats 
tidigare. Det specifika source monitoring-test 
som användes i projektet var baserat på en 
tidigare studie vid Yale University (Mitchell 
et al., 2004).
Testet bestod av 36 trials om vardera fyra 
stimuli och en probe. Varje stimulus presen-
terades i 1350ms och följdes av en probe och 
undersökningsdeltagaren hade då 5400ms på 
sig att ge ett svar till uppgiften. Stimuli 
visades omväxlande på höger och vänster 
sida av skärmen och var varierande ord eller 
bild. Ordningen var slumpmässig, men var 
alltid samma för varje instans av testet. Varje 
undersökningsdeltagare gjorde därför exakt 
samma test med samma presentationsordning. 
Hälften av source monitoring-uppgifterna gick 
ut på att avgöra på vilken sida av skärmen 
stimulit presenterades, och den andra hälften 
av uppgifterna gick ut på att avgöra om det 
presenterade ordet var gammalt eller nytt. 
Minnesfunktionen som utvärderades i 
gammalt/nytt-momentet var undersöknings-
deltagarens arbetsminne utan att SM-aspekten 
var inblandad. 

Mellan varje trial låg en kortare uppgift med 
syfte att rensa arbetsminnet. Den gick ut på 
att pilar presenterades i 2000ms på skärmen 
med 700ms mellanrum och deltagarens 
uppgift var att avgöra åt vilket håll de 
pekade. Dessa mellanuppgifter förhindrade 
tidigare trials från att störa nästkommande.

Semantiskt minnestest                  
Det andra deltestet designades för att testa 
semantiskt minne och främst aspekten 
ordframtagning, det vill säga att korrekt 
kunna namnge presenterade objekt. Svårig-
heter att ta fram rätt namn för det presen-
terade föremålet ur minnet är en vanlig brist 
vid nedsatt semantisk minneskapacitet (Kolb 
& Whishaw, 2003).
Uppgiften i deltestet var att kunna namnge 
presenterade bilder. I testet visades texten 
”Rimmar...” på skärmen i 1350ms, följt av en 
bild som presenterades i 2700ms. Därefter 
följde ett ord och undersökningsdeltagaren 
skulle då avgöra om bilden och ordet 
rimmade. Deltagaren hade 5400ms på sig att 
svara och efter varje trial var en paus på 
1350ms inlagd. Totalt sett bestod denna del 
av testet av 30 trials.

Episodiskt  minnestest   
Tjugo av de bilder och ord som presenterades 

Figur 1. Exempel på SM-trial

Figur 2. Exempel på trial från semantiskt minnestest
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i source monitoring-testet användes även som 
probes i det episodiska minnestestet. 
Ytterligare tjugo falska probes, som inte 
visats tidigare, presenterades i testet. Ett ord 
eller en bild presenterades på skärmen och 
undersökningsdeltagarens uppgift var att 
avgöra om ordet eller bilden hade förekommit 
tidigare i deltesten. För varje fråga hade 
deltagaren 5400ms på sig att svara innan 
nästa stimuli presenterades.

Baseline-uppgift
För att kunna urskilja aktivering orsakad av 
minnesuppgifter i fMRI behövs så kallade 
baseline-uppgifter för att kunna filtrera bort 
den hjärnaktivering som orsakas av t.ex. att 
läsa texten på skärmen. I baseline-uppgiften 
visades antingen en bild eller ett ord, och 
undersökningsdeltagaren skulle avgöra om det 
som visades var ett ord eller en bild. 

Begåvningstest 
Efter det episodiska minnestestet följde ett 
begåvningstest bestående av RSPM (Raven 
Standard Progressive Matrices) (Raven, 1975) 
och ett ordförståelsetest (Bergman & Sandahl, 
2004).
Genomförande
Studien började med att undersöknings-
deltagarna fick muntliga instruktioner och 
informerades om sina rättigheter som deltag-
are i studien. Efter detta fick de sätta sig 

framför en bärbar dator för att där genomföra 
de första tre deltesten. Inför varje deltest 
presenterades ytterligare instruktioner, och det 
fanns även möjlighet att ställa frågor under 
pågående test.
Efter de tre första deltesten fick undersök-
ningsdeltagarna några minuters paus innan de 
tilldelades ordförståelsetestet. Därefter delades 
RSPM ut, och slutligen fick dc fylla i en 
enkät om ålder, kön och utbildningsnivå.
Materiel
Denna undersökning genomfördes delvis på 
bärbar dator och delvis på papper. De 
kognitiva testerna, som utfördes på bärbar 
dator, utformades med programmet SuperLab 
version 4.0 (Cedrus Corporation, San Pedro, 
USA). Ordförståelsetestet och begåvnings-
testet (Ravens Standard Progressive Matrices 
– set B, C och D) genomfördes på papper, 
där undersökningsdeltagarna fick markera sitt 
val. 
Undersökningsdeltagare
Studien delade upp undersökningsdeltagarna i 
två huvudgrupper: epilepsipatienter och 
kontroller. Dessa grupper varierade i ålder 
(mellan 22 och 56 år, medelålder 39,1 år) 
och utbildningsnivå (tvåårigt gymnasium till 
högskoleutbildning). Kontrollgruppen bestod 
av tolv personer (medelålder 37,8 år), varav 
fem kvinnor, och patientgruppen bestod av 
nio personer (medelålder 40,9 år), varav åtta 
kvinnor. Ingen ersättning utgick för studien.
Patientgruppen delades sedermera in i två 
undergrupper beroende på om de hade 
temporallobsutlöst epilepsi (fyra personer) 
eller ej (fem personer).
Resultat
Resultatet av SM-testet där gammalt/nytt 
efterfrågades gav t(18) = 2,28, p < 0,05. 
Medelvärdet för kontrollgruppen var 16,50 
och för patientgruppen 14,88 av totalt 18. 
Standardavvikelsen för grupperna var 1,087 
(kontroller) respektive 2,100 (patienter). Detta 
är en statistiskt signifikant skillnad.

Figur 3. Exempel på trial från episodiskt minnestest

Figur 4. Exempel på baseline-uppgift
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På SM-testet där höger/vänster efterfrågades 
gav t(18) = 0,540, p > 0,05. Medelvärdet för 
kontrollgruppen var 13,83 och för patient-
gruppen 13,13 av totalt 18. Standard-
avvikelsen för grupperna var 2,167 
(kontroller) respektive 3,720 (patienter). En 
statistiskt signifikant skillnad kan ej påvisas 
på detta test.

Det semantiska minnestestet gav t(18) = 
0,717, p > 0,05. Medelvärdet för kontroll-
gruppen var 28,00 och för patienter 27,00 av 
totalt 30. Standardavvikelsen för grupperna 
var 2,763 (kontroller) respektive 3,464 
(patienter). Ingen statistiskt signifikant 
skillnad kunde påvisas.

Resultatet av det episodiska minnestestet gav 
t(18) = 2,275, p < 0,05. Medelvärdet för 
kontrollgruppen av 30,92 och för patienter 
27,25 av totalt 40. Standardavvikelsen för 
grupperna var 2,811 (kontroller) respektive 
3,151 (patienter). Denna skillnad är statistiskt 
signifikant.

Diskussion
Resultaten presenterade ovan är delvis 
konsistenta med studiens hypoteser. De 
påträffade signifikanta skillnaderna mellan 
epileptiker och friska kontroller, gällande 
episodiskt minne och arbetsminne där source 

Figur 5. SM: gammalt/nytt

Figur 6. SM: vänster/höger

Figur 7. Semantiskt minnestest

Figur 8. Episodiskt minnestest
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monitoring inte var en faktor (SM: 
gammalt/nytt), ser ut att stödja både tidigare 
forskning beträffande epileptikers minnes-
problem (Perrine & Kiolbasa, 1999), samt 
epileptikers egna vittnesmål gällande sin egen 
minneskapacitet. Detta ligger också i linje 
med studiens hypotes gällande episodiskt 
minne.
Emellertid kunde inte en signifikant skillnad 
mellan epileptiker och kontrollgrupp påvisas 
gällande source monitoring. Resultatet går 
därmed emot studiens hypotes om att 
epileptiker skulle prestera sämre på detta 
deltest. Det går därför i denna studie inte att 
stödja spekulationen om att epileptikers 
vardagsproblem rörande minne skulle kunna 
härledas till en source monitoring-deficit. 
Denna spekulation bör dock inte helt överges, 
utan att vidare studier av samma art bör 
utföras. Att source monitoring spekulerades 
kunna orsaka delar av epilepsipatienters 
upplevda vardagsproblem berodde dels på 
brist på tidigare forskning i området med de 
variabler som var relevanta i denna studie. 
Det berodde också på att fenomenet source 
monitoring, hur minnens separata delar i olika 
modaliteter sammanfogas till en komplett 
helhet och kontext, troligtvis används mycket 
i vardagslivet då denna förmåga är en viktig 
del i ett väl fungerande minnessystem. 
De resultat som erhölls, gällande episodiskt 
minne, påvisar en nedsättning i det episodiska 
minnet hos patientgruppen i allmänhet i 
kontrast mot friska kontroller. Vidare kan 
ingen signifikant skillnad påträffas mellan 
gruppen med temporallobsutlöst epilepsi och 
övriga epileptiker. Följaktligen kan man ej 
härleda minnesproblem hos epileptiker till 
endast skador eller andra dysfunktioner på 
temporalloben. 
En annan signifikant skillnad kunde utrönas i 
den del av arbetsminnestestet där source 
monitoring inte var en faktor (då undersök-
ningsdeltagaren skulle diskriminera mellan 
gammalt/nytt inom source monitoring-delen) 
mellan friska kontroller och patientgruppen. 
Vidare kunde ingen signifikant skillnad på-
visas mellan personer med temporallobsutlöst 

epilepsi och övriga epileptiker. Således 
påträffades en deficit gällande arbetsminne 
hos båda testade epilepsigrupper. Detta 
föranleder spekulationer att arbetsminnes-
problem inte uteslutande gäller personer med 
temporallobsutlöst epilepsi.
Resultaten från det semantiska minnestestet 
visade ingen signifikant skillnad mellan 
patienter och kontroller. Det är oklart om 
epileptiker generellt inte har semantiska 
minnestörningar eller om testet är för 
okänsligt för att detektera annat än grova 
semantiska minnesproblem. Deltestet kan 
dock ändå vara ett bra verktyg för att 
undersöka neural aktivitet hos personer med 
känd dysnomi med hjälp av fMRI. Att i 
framtiden istället applicera deltestet på 
personer med dysnomisk afasi skulle ge en 
tydligare bild av dess faktiska effektivitet.
Testbatteriet som diagnosverktyg för minnes-
problematik hos epileptiker har framtida 
potential eftersom det erbjuder möjligheter att 
identifiera minnesproblematik. Testbatteriet 
kan även appliceras i framtida studier för 
andra syften och målgrupper, exempelvis 
personer som drabbats av Alzheimers 
sjukdom, då studien har visat att testbatteriet 
fungerar som ett effektivt diagnosverktyg för 
att identifiera en viss typ av minnestörningar. 
En utveckling av det existerande kognitiva 
testbatteriet vore att utöka source monitoring-
delen av testet med att inkludera även 
episodiskt minne, och inte enbart innehålla 
arbetsminnestest.  
Studien har visat på signifikanta resultat 
rörande framförallt episodiska minnesproblem 
hos epilepsipatienter. Projektet har inneburit 
att ett steg har tagits i riktning mot en större 
förståelse för de minnessvårigheter som 
epileptiker har och den utgör en inledande 
studie på ett område som bör utforskas 
betydligt djupare.
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