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 Sammanfattning. WAIS-IV är ett frekvent använt undersökningsinstrument för 

bedömning av kognitiv funktionsnivå och begåvning. Syftet var att undersöka 

överensstämmelsen av en kortform, SF (MR), enligt Wards SF (1990) med den 

skandinaviska versionen av WAIS-IV för neuropsykologisk diagnostik av 

neurologiska patienter. I kortformen ingick deltesten Blockmönster, Likheter, 

Sifferrepetition, Aritmetik, Information, Kodning och Matriser. Antalet deltagande 

individer i studien var 151 och inkluderade diagnoser var multipel skleros (n=27), 

hjärntumör (n=15), traumatisk hjärnskada (n=61) och vaskulär hjärnskada/stroke 

(n=48). Data analyserades med parvisa t-test, Bland-Altmandiagram och 

diskriminantanalys.  Flertalet analyser visade att SF (MR) inte kan rekommenderas 

som ett differentialdiagnostiskt instrument vid neuropsykologisk diagnostik av de 

kliniska, neurologiska grupperna. Trots något högre klassificeringsförmåga för 

WAIS-IV kontra SF (MR) uppvisade båda testbatterierna låg grad av 

differentieringsmöjligheter till korrekt diagnos. SF (MR) kan inte heller med 

säkerhet rekommenderas som ett substitut för WAIS-IV för grupper av blandade 

neurologiska diagnoser men möjligheterna raderas inte helt med hänsyn tagen till 

resultaten av Bland-Altmandiagrammen. För de enskilda diagnoserna inkluderade i 

denna studie, indikerade resultaten större möjligheter till användandet av SF (MR) 

och WAIS-IV som varandras motsvarighet för grupperna MS och Hjärntumör. För 

grupperna Traumatisk skada och Vaskulär rekommenderas försiktighet vid 

användandet av SF (MR) som ett substitut för WAIS-IV, även om det utifrån 

befintlig tolkning av Bland-Altmandiagrammen skulle kunna rekommenderas. 

Osäkerhet i analyserna på grund av olika gruppstorlekar och ett generöst a 

priorivärde för acceptabel bias i Bland-Altmandiagrammen komplicerade 

tolkningen av resultaten. 

 

 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) har i mer än 60 år varit det internationellt 

mest använda testbatteriet för mätning av intelligens (Ryan, Kreiner, Gontkovsky, & Glass 

Umfleet, 2015). Wechsler betonade intelligensen som global och samtidigt innehållande olika 

kognitiva funktioner som kan skiljas ut (Weiss, Keith, Zhu & Chen, 2013). Den första 

Wechslerskalan, Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, publicerades i USA 1939 och följdes 

1955 av Wechsler Adult Intelligence Scale, 1981 av WAIS-R; en reviderad upplaga av 

Wechsler Adult Intelligence Scale och 1997 av WAIS-III (Wechsler, 2010). I Sverige gavs 

den första Weschslerskalan, en version av Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, ut 1949 

(Bartfai och Nyman, 2014). Denna version kallades CVB, utifrån att skalan konstruerades vid 
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dåvarande Centrala Värnpliktsbyrån (Husén, 1956). Lång tid förlöpte innan nästa version, 

WAIS-R, blev disponibel 1994 för att därefter år 2003 följas av den svenska versionen av 

WAIS-III. Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth edition, WAIS-IV, publicerades 2008 i 

USA och en skandinavisk adaptering av innehåll och normer framtogs för versionen som gavs 

ut  i Sverige år 2010. Intellektuell kapacitet kan med hjälp av WAIS-IV bedömas hos personer 

i åldrarna 16:0-90:11 år. De skandinaviska normerna omfattar personer mellan 16:0-74:11 år. 

Testbatteriet innehåller tio ordinarie deltest: Blockmönster, Likheter, Sifferrepetition, 

Matriser, Ordförråd, Aritmetik, Symbolletning, Visuella pussel, Information och Kodning; 

samt fem kompletterande deltest: Bokstavs-siffer-serier, Figurvikter, Förståelse, 

Överstrykning och Bildkomplettering. De tio ordinarie deltesten används för att beräkna fyra 

sammansatta mått, i testbatteriet benämnda index: Verbal funktion index (VFI), Perceptuell 

funktion index (PFI), Arbetsminne index (AI) och Snabbhet index (SI). Samtliga index ingår i 

sammanfattningsmåttet av hela skalan, IK-poäng (HIK). Ett alternativt övergripande mått, 

General Ability Index (GAI), finns också att tillgå. Måttet GAI baseras på de sex ordinarie 

deltesten i Perceptuell funktion index samt Verbal funktion index. Arbetsminne index och 

Snabbhet index är uteslutna ur GAI för att minimera risken av den påverkan låga resultat i 

dessa index kan ha för HIK-värdet för personer med skilda funktionsnedsättningar såsom 

vissa typer av förvärvade hjärnskador. Genom en beräkning av GAI framgår vilken potential 

den utredda personen har i grunden, då indexen Arbetsminne och Snabbhet räknas som 

avgörande funktioner för hur personens intellektuella resurser kan användas i praktiken.  

 Hur lång administreringstiden för WAIS-IV blir beror bland annat på hur många del-

test som administreras och om den som undersöks tillhör en klinisk grupp eller inte 

(Wechsler, 2008). Enligt den svenska manualen för WAIS-IV (2010) varierar administre-

ringstiden för normgruppen 16:0-74:11 år mellan 125 min till 160 min, där 95% ur normgrup-

pen behöver 160 min för administrering av femton deltest.  

 Kortformer av WAIS. Litteraturen kring kortformer av WAIS domineras av  

resonemang om  tidsvinster och utvecklingen av kortformer   av neuropsykologiska test 

började för länge sedan . Redan Doll (1917) tog fram  en kortform av Binet-Simon skalan för 

barn, och sedan Rabins kortform av Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (Rabin, 1943) har 

det utkommit en vid flora av kortformer av Wechslersskalan (Úbeda, Fuentes-Durá, & Dasí, 

2016; Denney, Ringe, & Lacritz, 2015). Omfattningen av det antal deltest som föreslås i 

kortformerna varierar stort och har rapporterats spänna mellan ett deltest till åtta (Denney et 

al., 2015). Olika typer av kombinationer beskrivs av bland andra Silverstein (1990); Ward 

(1990); Christensen, Girard, & Bagby, 2007; Girard, Axelrod, Patel, & Crawford (2015); 
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Engelhart, Eisenstein, Johnson, & Losonczy (1999); Pilgrim, Meyers, Bayless, & Whetstone 

(1999); Van Ool et al. (2017). Även kortformer där delar av varje deltest administreras har 

utvärderats (Satz & Mogel, 1962). Hur mycket administreringstid som reduceras av 

kortformerna varierar beroende på det ingående antalet test och typen av test. Dock framgår 

inte alltid exakt tidsvinst med kortversionerna utan fokus ligger ofta vid  beräkningar av 

överensstämmelse mellan kortversion och ordinarie WAIS, så även i den föreliggande  

studien. Kortformer av WAIS har historiskt sett inte haft som syfte att mäta GAI, utan 

avsikten har varit att den förkortade versionen av WAIS, med färre deltest än ordinarie 

testbatteri, ska kunna ge svar på samtliga fyra indexmått i WAIS.  

 Även Wechsler (2011) har utvecklat ett kort screeningbatteri, nuvarande WASI-II, för 

beräkning av HIK, Verbal funktion index (VFI) och Perceptuell funktion index (PFI). De fyra 

deltest som ingår i batteriet är Ordförråd, Likheter, Blockrepetition och Matriser, i sin form 

liknande motsvarande deltest i WAIS men med andra stimuli. Testbatteriet ger en möjlighet 

att använda antingen två eller fyra deltest för beräkning av HIK. Någon skandinavisk version 

av WASI-II finns ej för närvarande. Jämfört med flertalet av de andra kortversioner som redan 

nämnts täcker WASI-II endast två av fyra index ur WAIS-IV (McCrimmon & Smith, 2013).  

Fokus på ökad effektivisering inom offentlig vård med i många fall begränsad tid för 

neuropsykologisk utredning, växande väntetider och patientfaktorer såsom mental fatigue har 

medfört ett ökat behov av förkortade metoder att mäta intelligens (Meyers, Zellinger, Kockler, 

Wagner, & Miller, 2013).   

Bland de kortformer av WAIS som publicerats genom åren framhålls Wards Short 

Form (Wards SF) av WAIS-R (Ward, 1990) som särskilt användbar (Strauss, Sherman, & 

Spreen, 1998; Pilgrim et al., 1999; Meyers et al., 2013; Girard, Axelrod, & Wilkins, 2010; 

Ward & Ryan 1997; Ryan, Abraham, Axelrod, & Paolo, 1996; Callahan, Schopp, & 

Johnstone, 1997; Bulzacka et al., 2016). Kortformen består av sju deltest: Information, 

Sifferrepetition, Aritmetik, Likheter, Bildkomplettering, Blockmönster och Kodning. Dessa 

sju deltest kunde enligt Ward (1990) effektivt och korrekt estimera HIK på hälften så lång tid 

som WAIS-R, närmare bestämt på cirka 35 minuter. Ward (1990) visade en hög korrelation 

mellan estimerat och faktiskt HIK-värde (r = .98) och i de fall estimeringsfel uppstod översteg 

de oftast inte mer än 4 IK-poäng hos patienter med HIK under 90.  Ward (1990) poängterade 

att kortformen, trots dess positiva resultat, behövde användas med försiktighet i grupper med 

förväntad hög intelligensnivå eftersom estimeringsfel så stora som 7 IK-poäng vid estimering 

av HIK från sju deltest trots allt kunde upptäckas hos ett par patienter med HIK på 100 och 

108. Kortformen är enligt Ward (1990) särskilt lämpad att använda i grupper med förväntad 
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prestation under genomsnittet. Pilgrim et al. kunde 1999 dock bekräfta validiteten och 

användbarheten av denna SF för WAIS-III hos kliniska grupper. Senare visade Meyers et al. 

(2013) att Wards SF också med hög reliabilitet och validitet kunde appliceras på WAIS-IV i 

kliniska grupper.  

Kortformer av WAIS har ansetts ha sin plats i neuropsykologin i de fall där den exakta 

intelligenskvoten, IQ, är mindre viktig men ändå ger betydelsefull information till den kli-

niska bedömningen (Strauss et al., 1996). Åsikterna kring behovet av kortformer är dock dis-

parata. Motståndare menar att reliabiliteten sjunker kraftigt i den typen av test och avråder 

från användning av sådana i neuropsykologiska utredningar (Bartfai & Nyman, 2014). Un-

dantag som nämns är användningen av kortformer i större vetenskapliga studier, där ekonomi 

och tid hindrar administrering av det fullständiga batteriet.  

Lindring för patienter och tidsvinst för psykologer. Lezak, Howieson, Bigler och 

Tranel (2012) framhåller vikten av att utredningens omfattning anpassas efter patientens re-

surser, både vad gäller mängden test och tidsåtgång samt att man i val av test bör sträva mot 

att neuropsykologiska tjänster finns tillgängliga för så många som möjligt ur befolkningen. 

Om syftet med utredningen inte är att fastställa den exakta intelligensnivån, gör förkortade 

versioner av intelligenstest det möjligt för kliniska psykologer att ägna mer tid åt de test som 

är specifikt relevanta för mätning av de särskilda kognitiva funktioner som vanligtvis är 

nedsatta vid den aktuella sjukdomen (Meyers et al., 2013). Vid en neuropsykologisk 

utredning, där det inte  framgår av den neuropsykologiska intervjun, eller övrig anamnes,   att 

det skulle finnas behov av information om  den exakta begåvningsnivån, skulle en reliabel 

kortform av WAIS kunna vara aktuell.    

Neuropsykologisk testning vid klinisk diagnostik.  I den svenska WAIS-IV manualen 

(2010) framgår att:  

”Belägg för ett testinstruments användbarhet och förmåga att differentiera i 

kliniska sammanhang är av största vikt i ett utredningsförfarande som ska utmynna 

i att kunna bekräfta eller förkasta en hypotes om en specifik diagnos.” (Wechsler, 

2010, s. 61)  

Det finns ett flertal studier som har funnit att olika diagnoser karaktäriseras av specifika 

testprofiler som kan identifieras med hjälp av WAIS (ADHD: Theiling & Petermann, 2016; 

Kanai et al, 2017; Schizofreni: Michel et al, 2013; Vaskulär demens kontra Alzheimers 

sjukdom: Oosterman & Scherder, 2006; Ischemisk stroke: Theiling, Petermann & Daseking, 

2013). I en grupp med blandade neurologiska diagnoser (hjärntumör, refraktär epilepsi, 

subarachnoidalblödning, traumatisk hjärnskada och stroke) kunde dock inte några specifika 
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WAIS-III-profiler  hittas (Gonçalves, Moura, Castro-Caldas & Simões, 2017).  Bartfai & 

Nyman (2014) rekommenderar inte användandet av prestationsprofiler utifrån WAIS enkom 

för diagnostik av individer. Resultaten och synsätten gällande den kliniska användbarheten för 

diagnostik med hjälp av WAIS verkar således vara disparata.  

Vanliga diagnoser som undersöks med hela eller delar av WAIS är neurologiska 

tillstånd, kognitiv sjukdom eller lindrig kognitiv sjukdom, utvecklingsrelaterade 

funktionshinder och psykossjukdomar. Multipel Skleros (MS), hjärntumörer, traumatiska 

hjärnskador och vaskulära hjärnskador (infarkter och blödningar) är samtliga neurologiska 

tillstånd där neuropsykologisk testning ingår som ett viktigt led i utredningsarbetet  

(Zucchella et al., 2018).  Samtidigt som de kognitiva funktioner som ingår i WAIS-IV HIK 

påverkas vid vart och ett av dessa tillstånd, och en HIK-bedömning i många fall anses 

nödvändig, så kan dessa diagnoser också resultera i påverkan på sådana kognitiva funktioner 

som inte mäts med specifika deltest i WAIS, såsom flera av minnessystemen och exekutiva 

funktioner.  

 Det är relativt vanligt att de typiska neuropsykologiska profiler som identifierats vid 

sjukdomstillstånd som påverkar kognition och minne är framtagna på basis av jämförelser 

mellan olika diagnosgrupper och friska kontrollpersoner (Borghi et al., 2016; Gerstenecker et 

al., 2015; Christodoulou et al., 2001; Tu et al., 2013). Det är nästan självklart att det uppstår 

skillnader mellan testprofiler för individer med diagnoser som påverkar hjärnan och friska 

individer. En betydligt större utmaning är att undersöka huruvida det är möjligt att med hjälp 

av neuropsykologiska test differentiera mellan olika sjukdomstillstånd som påverkar tänkande 

och minne. Det är också detta som är den grundläggande utgångspunkten i den föreliggande 

studien. Om typiska, neuropsykologiska särdrag för diagnoser i ett blandat kliniskt urval 

skulle kunna identifieras, så torde detta kunna underlätta för differentialdiagnostiska 

överväganden på ett helt annat sätt än vad en profil vid ett sjukdomstillstånd jämfört med en 

normal profil skulle kunna göra. Då WAIS anses kunna mäta samma konstrukt i såväl icke-

kliniska som kliniska populationer bedöms det inte vara avgörande vilka diagnosgrupper som 

undersöks tillsammans eller var för sig, trots att symptomen till viss del skiljer sig som från 

varandra (Weiss et al, 2013). I det närmast följande kommer huvuddragen i den kliniska 

symptomatologin vid inkluderade diagnoser att kortfattat beskrivas.  

 Multipel skleros. Den neurodegenerativa sjukdomen multipel skleros, MS, är en 

demyeliniserande sjukdom, som medför att myelinet som omger nervfibrerna (axonen) skadas 

och ger upphov till plack/ärr (Compston et al, 2005). Även grå massa påverkas vilket i sin tur, 

tillsammans med skadorna på vit massa, har effekt på de kognitiva funktionerna. Sjukdomen 
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delas in i flera huvudgrupper: skovvis förlöpande multipel skleros (vanligaste formen), se-

kundär progressiv multipel skleros, primärprogressiv multipel skleros och lindrig multipel 

skleros (benign multipel skleros) (Thompson et al., 2018).  

 Neuropsykologiska nedsättningar vid MS identifierade med WAIS-IV och dess 

föregångare har jämfört med friska kontroller har vid MS visat generellt signifikant lägre del-

test- och indexresultat. Resultaten på HIK har varierat mellan genomsnittets nedre del och 

genomsnittlig nivå.   Ofta har också signifikant lägre prestationer på indexmåttet Snabbhet 

och särskilt deltestet Kodning kunnat konstateras (Ryan, Gontkovsky, Kreiner & Tree (2012); 

Reitan, Reed, & Dyken, 1971; Matthews, Cleeland, & Hopper, 1970; Goldstein & Shelly, 

1974; Ivnik, 1978; Clemmons, Fraser, Rosenbaum, Getter, & Johnson, 2004; De Luca, 

Chelune, Tulsky, Lengenfelder, & Chiaravalloti, 2004; Drew, Tippet, Starkey, & Isler, 2008).  

 Hjärntumörer. Klassifikationen av hjärntumörer som antingen godartade (benigna) 

eller elakartade (maligna) är vedertagen (McLendon, Rosenblum & Bigner, 2006). En 

hjärntumör kan vara primär eller sekundär. Vanliga symptom på hjärntumörer är huvudvärk, 

kramper, fokala cerebrala symptom samt kognitiva och beteendemässiga förändringar. Vilka 

neuropsykologiska svårigheter som härstammar från hjärntumören är beroende på var i 

hjärnan hjärntumören är lokaliserad, storleken på hjärntumören, tillväxthastigheten och av 

effekten av medicinsk behandling på hjärntumör och annan berörd nervvävnad. Vid 

undersökning med detaljerade neuropsykologiska test från andra skalor än WAIS visade 80% 

av populationen med hjärntumör neuropsykologiska nedsättningar (Day et al., 2016). Till 

dags dato förefaller det endast finnas en WAIS-III studie av patienter (n=23) med olika typer 

av primära hjärntumörer lokaliserade till olika delar av hjärnan, utredda efter genomförd 

hjärnkirurgi, men före behandling med strålning och läkemedel (Gonçalves, Simões & Castro-

Caldas, 2017). Patienterna presterade på en signifikant lägre nivå jämfört med matchade 

kontroller på Performance index, Helskale index och Arbetsminne index men prestationen föll 

dock inom ramen för genomsnittlig prestation. 

Traumatiska hjärnskador. Utifrån den skadades medvetande- och reaktionsgrad vid 

bedömning efter skadetillfället och/eller baserat på varaktigheten av posttraumatisk amnesi 

efter skadetillfället definieras traumatiska hjärnskador som ”milda”, ”medelsvåra” eller 

”svåra” (Najem et al, 2018). Symptomen och de kognitiva nedsättningar som skadan 

resulterar i beror på typ av skada, lokalisation i hjärnan, omfattningen av skadan och hur lång 

tid som förflutit från skadetillfället.  

Varierande resultat vad gäller neuropsykologiska nedsättningar hos patienter med 

traumatisk skada urskiljda med WAIS-IV och dess föregångare framkommer i litteraturen, till 
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viss del beroende av att gruppindelningen i svårighetsgrad av skada skiljer sig åt. Domine-

rande nedsättningar som framgår oavsett svårighetsgrad är lägre resultat (minst en standard-

avvikelse under genomsnittsnivå) än kontrollpersoner på HIK och samtliga index med störst 

effektstorlek i fråga om SI-index och en bestående negativ påverkan på den intellektuella 

funktionen.  (Axelrod, Fichtenberg, Liethen, Czarnota, & Stucky, 2001; Fisher, Ledbetter, 

Cohen, Marmor, & Tulsky, 2000; Langeluddecke & Lucas, 2003; Königs, Engenhorst, & 

Oosterlaan, 2016). 

Cerebrovaskulära sjukdomar. Sjukdomar som medför störningar i hjärnans blodför-

sörjning, cerebrovaskulära sjukdomar (CVS), har konsekvenser för centrala nervsystemets 

funktioner (Markus, Pereira & Cloud, 2016). Patologiska processer i hjärnans kärlsystem har 

ett snabbt förlöpande fokalt neurologiskt förlopp med symptom i form av antingen en infarkt 

eller en blödning, även kallat stroke.  

Kognitiva symptom vid stroke är oftast fokala och uttrycks olika beroende på skadelo-

kalisation och vilka funktionella nätverk som är drabbade. En studie av patienter (n=107) med 

unilateral ischemisk stroke utredda med WAIS-IV påvisade nedsättningar med signifikant 

lägre prestation på alla deltest och index med störst effektstorlek i SI-index oavsett högersidig 

eller vänstersidig infarkt (Theiling et al, 2013).  

Som framgår av de ovan beskrivna huvuddragen vid multipel skleros, traumatiska 

hjärnskador, hjärnhjärntumör och cerebrovaskulära sjukdomar, så varierar symtombilderna 

såväl inom som mellan de aktuella diagnoserna. Entydiga kliniska bilder är mindre vanliga, 

men trots komplexiteten i de kliniska bilderna så måste de symptom som mest talar för ett 

visst tillstånd ändå kunna identifieras med kliniska metoder för korrekt diagnostik. 

Kulturberoende test. Vikten av att neuropsykologiska test tar hänsyn till kulturella 

aspekter framhålls av bland andra Escobedo och Hollingworth (2009). Även Wechsler (2010) 

och Roivainen (2013) lyfte fram betydelsen av att de normer som används för att bedöma pre-

stationsnivå är framtagna för den grupp som utreds. När test används för diagnostiska 

ändamål är risken hög för feldiagnosticering, i vissa fall ända upp till 51% falskt positiva, för 

de som utreds med test som inte är kulturellt anpassade (Daugherty, Puente, Fasfous, Hidalgo-

Ruzzante, & Pérez-Garcia, 2017). 

Graden av överensstämmelse mellan en förkortad version av WAIS-IV enligt Ward 

(1990) och samtliga ordinarie test i WAIS-IV har nyligen undersökts av Lindau & Najström 

(2018) i en icke-klinisk grupp i Sverige. Till dags dato har ingen motsvarande undersökning 

av kortformen gjorts på något kliniskt urval i Sverige.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det är statistiskt tillförlitligt att använda 

en kortform enligt Wards SF (1990) på den skandinaviska adapteringen av WAIS-IV vid neu-

ropsykologisk diagnostik av kliniska, neurologiska grupper med kognitiva störningar. I kort-

formen som undersöktes ingick följande deltest: Blockmönster, Likheter, Sifferrepetition, 

Aritmetik, Information, Kodning och Matriser. Matriser har i denna kortform ersatt Bildkom-

plettering som ingick i Wards (1990) ordinarie SF. Anledningen till skiftet är att 

Bildkomplettering i WAIS-IV är ett kompletterande deltest medan Matriser är ett ordinarie. I 

manualen för WAIS-IV framgår att Bildkomplettering kan ersätta ett av de ordinarie deltesten 

Blockmönster, Matriser och Visuella pussel (Wechsler, 2010). Kortformen, SF Matriser, som 

undersökts i den här studien kommer hädanefter att förkortas SF (MR).  

Studien avsåg att besvara följande frågor: 

 1. Hur väl överensstämmer HIK-och indexestimat i hela urvalet enligt SF (MR) med 

ordinarie WAIS-IV i ett kliniskt urval av blandade neurologiska diagnoser?   

 2. Hur väl överensstämmer HIK-och indexestimat enligt SF (MR) med ordinarie 

WAIS-IV för de respektive neurologiska diagnoserna separat? 

 3. Hur väl differentierar ordinarie HIK i WAIS-IV och SF (MR) mellan de 

neurologiska diagnoserna och finns det några skillnader mellan kortformen och 

ordinarie WAIS-IV i diskrimineringsförmåga?  

 

Metod 

Deltagare och procedur 

Diagnoserna multipel skleros, hjärntumör, traumatisk hjärnskada och vaskulär hjärnskada 

(stroke) är samtliga vanliga neurologiska tillstånd som bedöms med neuropsykologisk test-

ning (Zucchella et al., 2018).  Dessa diagnoser kan alltså betraktas som representativa för 

denna kategori av neurologiska tillstånd och kom följaktligen att inkluderas i den aktuella 

studien (Ramirez-Aubone, & Lee, 2019). Inklusionskriterierna för forskningsprojektet var 

dels diagnoserna multipel skleros av olika typ (primär progressiv, sekundär progressiv och 

skovvis förlöpande), hjärntumör, traumatisk hjärnskada och vaskulär skada (infarkt, blöd-
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ning), dels genomgången testning med de skandinaviskt normerade WAIS-IV tio IK-grun-

dande deltest.  

Urvalet rekryterades på två olika sätt: 

Rekrytering i samband med neuropsykologisk utredning. Totalt fjorton av 

inkluderade patienter tillfrågades och rekryterades som deltagande i forskningsprojektet i 

samband med ordinarie neuropsykologisk utredning på Neurologmottagningen i Gävle och på 

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken under perioden juni 2017 t.o.m. april 2018. Dessa pati-

enter rekryterades inte för studiens syfte, utan fick i samband med sin ordinarie utredning in-

formation om studien muntligen och via dokumentet ”Forskningspersoninformation gällande 

deltagande i studien: Validering av kortformer av WAIS-IV i ett svenskt icke-kliniskt och 

kliniskt urval för diagnostik av kognitiv dysfunktion” (bilaga 1) och förfrågan om de ville 

lämna sitt samtycke till att deras resultat användes i forskningsprojektet.  

Genom journalsökningar i psykologarkiv. Alla patienter som tidigare genomgått 

testning med de erforderliga deltesten i WAIS-IV identifierades genom journalsökningar i 

psykologarkiv på Neurologmottagningen i Gävle och på Rehabiliteringsmedicin i Sandviken 

och därefter, med hjälp av sökningar i den datoriserade patientjournalen, plockades de som 

motsvarade de diagnostiska inklusionskriterierna ut. Ytterligare information som inhämtades 

från journaler var demografiska data såsom kön, ålder vid neuropsykologisk undersökning, 

utbildning och tid mellan insjuknande och neuropsykologisk undersökning. Dessa patienter 

tillfrågades inledningsvis om deltagande i studien via brev innehållande forskningspersonin-

formation (bilaga 1) och ett kontaktbrev (bilaga 2). De patienter som inte via post skickat in 

en samtyckesblankett inom tidsfristen kontaktades per telefon av författaren till denna studie. 

Samtliga personer som kontaktades per telefon hade erhållit forskningspersoninformation och 

därmed fått möjlighet att läsa igenom materialet i förväg. Av de 166 personer som erhållit 

förfrågan om deltagande per post saknades svar från 21 personer och dessa kunde inte heller 

nås på telefon. Åtta personer valde att avböja deltagande. Totalt 137 patienter rekryterades 

därmed med hjälp av sökningar i journalarkiv.  

Det slutliga urvalet kom att bestå av 151 patienter. Som framgår av Tabell 1 var för-

delningen mellan män och kvinnor relativt jämn för hela gruppen; 79 kvinnor och 72 män. 

Samtliga testningar med WAIS-IV genomfördes i enlighet med ordinarie testinstruktioner av 

PTP-psykologer och legitimerade psykologer. 
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Beskrivning av diagnosgrupperna 

Samtliga patienter diagnosticerades i enlighet med kriterierna i ”Klassifikation av 

sjukdomar och hälsoproblem 1997” (KSH97) och Internationell statistisk klassifikation av 

sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE). Alla patienter 

hade erhållit sin diagnos före neuropsykologisk utredning.  

Multipel skleros. Patientgruppen med multipel skleros omfattade totalt 27 personer 

varav 22 med skovvis förlöpande multipel skleros, en person med primär progressiv multipel 

skleros och fyra personer med sekundär progressiv multipel skleros. För mer utförlig demo-

grafisk information för respektive diagnos, se Tabell 1.Totalt fyra personer i gruppen med 

multipel skleros (en skovvis förlöpande, en primärprogressiv och två sekundärprogressiva) 

var vid tiden för undersökning samtidigt drabbade av samsjuklighet med andra sjukdomar 

som drabbar hjärnan. Dessa personer uteslöts ur vissa beräkningar, se mer under nedan rubrik 

”Exkluderade”. I gruppen med skovvis förlöpande multipel skleros erhöll samtliga personer 

regelbunden sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling.  

Hjärntumör. Samplet med hjärntumörer omfattade totalt 15 personer.  

Hjärntumörerna diagnosticerades genom hjärnavbildning och biopsianalys. De olika hjärntu-

mörerna, bl. a. gliom och astrocytom var lokaliserade till olika delar av hjärnan (frontalt, 

parietalt och temporalt). Majoriteten av hjärntumörerna var lokaliserade i vänster hemisfär 

(åtta av 13). Epilepsi som en konsekvens av hjärntumören förekom hos några av personerna. 

Traumatisk hjärnskada. Gruppen traumatisk hjärnskada inbegrep totalt 61 personer. 

Av dessa hade sex personer tydliga vänstersidiga skador, fem tydliga högersidiga skador och 

50 skador i både höger och vänster hjärnhalva, alternativt skador som inte var synliga vid 

hjärnavbildning eller där information saknades från hjärnavbildning (vilket var en minoritet). 

En person i gruppen med traumatisk hjärnskada var vid tiden för undersökning samtidigt 

drabbad av samsjuklighet med annan sjukdom som drabbar hjärnan. Denna person uteslöts ur 

vissa beräkningar, se mer under nedan rubrik ”Exkluderade”. 

De traumatiska blödningarna/kontusionerna/ödemen/ischemiska områdena i gruppen 

med traumatisk hjärnskada var lokaliserade frontalt och/eller parietalt och/eller temporalt 

och/eller occipitalt och/eller i lillhjärnan och även i vissa fall subduralt och subaraknoidalt. 

Någon medicinsk klassificering avseende mild/medelsvår/svår traumatisk hjärnskada fanns 

inte att tillgå för samtliga personer, men på den klinik varifrån data har inhämtats vårdades 

framför allt personer med medelsvår eller svår hjärnskada. Epilepsi som en konsekvens av 

den traumatiska skadan förekom hos några av personerna.  
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Cerebrovaskulär hjärnskada. Urvalet av personer med cerebrovaskulär (hädanefter 

förkortad Vaskulär) hjärnskada innefattade 48 individer där skadelokalisationen var som föl-

jer: tolv vänstersidiga infarkter, 14 högersidiga infarkter, sju infarkter där tydlig lokalisation 

inte framgick, fem vänstersidiga intracerebrala blödningar, två högersidiga intracerebrala 

blödningar, en blödning där tydlig lokalisation inte framgick och sju subarachnoidalblöd-

ningar (höger och vänster). Infarkter och blödningar var lokaliserade frontalt och/eller pariet-

alt och/eller temporalt och/eller occipitalt och/eller i lillhjärnan. Epilepsi som en konsekvens 

av den vaskulära skadan förekom hos några av personerna.  

Exkluderade. Samtliga personer (151) med klinisk diagnos inkluderades i de första ut-

räkningarna, där graden av överensstämmelse mellan en förkortad version av WAIS-IV och 

SF (MR) undersöktes. Vid motsvarande analyser av respektive diagnos separat, exkluderades 

fyra personer ur gruppen multipel skleros (en skovvis förlöpande, en primärprogressiv och två 

sekundärprogressiva) samt en person ur gruppen Traumatisk skada på grund av samsjuklighet 

med andra sjukdomar som drabbar hjärnan. Samma fem personer exkluderades också vid be-

räkningar avsedda att undersöka WAIS-IV:s och SF (MR):s förmåga att differentiera mellan 

de olika diagnoserna i studien. Dessa personer är inte frånräknade från Tabell 1.  

 

Tabell 1 

 

Demografiska data för hela det kliniska urvalet och för respektive diagnos.  

Kliniskt 

urval 

Alla SD MS SD Hjärnt

umör 

SD Trauma SD Vas-

kulär 

SD 

Antal   151  27  15  61  48  

Kv/m n. 79/72  22/5  7/8  24/37  26/22  

Ålder 43,3 13,5 41,5  11,8 39,1  15,1 40,7  14,6 49  10,8 

År sed. 

insj./sk. 

5,7  8,1 8,6  7,3 6,3 7,6 6,3 9,4 3,1  5,9 

Utb. år 11,7 2,7 13,4  2,9 11  3,3 11,5  2,2 11,2  2,8 

Standardavvikelse=SD=, Kvinna/man antal=Kv/m n., Medelår sedan insjuknande/skada=År 

sed. Insj./sk, Antal utbildningsår medel=Utb.år. 

 

Estimation av HIK och indexvärden för SF (MR). För framtagande av råpoäng och 

skalpoäng för SF (MR) inkluderades som tidigare nämnts deltesten Information, 

Sifferrepetition, Aritmetik, Likheter, Blockmönster, Kodning och, i denna studie, Matriser i 
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stället för Bildkomplettering. Uppskattade värden till SF (MR) togs fram för VFI, PFI, SI och 

HIK utifrån metoden för uppskattade värden ur WAIS-IV manualen (2010, sid 102-103 samt 

tabell A.8 i appendix A). Tabell 2 visar de formler som användes för att beräkna dessa fyra 

kortformsvärden (Bulzacka et al, 2016). Formlerna för uppskattade värden användes för att få 

fram råvärden för total skalpoäng som sedan utifrån tabell A3, A4, A6 och A7 i WAIS-manu-

alen (2010) transformerades till indexvärden. När beräkningar och jämförelser mellan WAIS-

IV och SF (MR) gjordes har SF (MR) genomgående baserats på uppskattade värden enligt 

nedan. 

 

Tabell 2 

 

Formler för uppskattning av indexpoäng på basis av skalpoäng i SF (MR). 

Index Formler 

HIK  ((blockskalp*+likheterskalp+sifferrepskalp+matriserskalp+aritmetikskalp+ 

infoskalp+kodningskalp)x10)/7 

VFI ((infoskalp+likheterskalp)x3)/2 

PFI ((blockskalp+matriserskalp)x3)/2 

SI kodningskalpx2 

AI Densamma i SF (MR) som i ordinarie WAIS-IV.  

* Skalpoäng= Skalp  

Statistiska analyser. Bedömning utifrån histogram och med hjälp av Kolmogorov-

Smirnov test på hela kliniska gruppen (n=151) visade inga avvikelser från normalfördelnings-

antagandet genom ett icke-signifikant värde (p=0,200) och data bedömdes därmed vara ap-

proximativt normalfördelad. Detta medförde möjlighet till användning av parametriska stat-

istiska test.   

Parat t-test användes för att jämföra SF (MR) och ordinarie WAIS-IV HIK samt 

indexen VFI, PFI och SI för hela urvalet och för varje diagnos separat. AI uteslöts ur dessa 

beräkningar på grund av att AI-index bestod av deltesten Sifferrepetition och Aritmetik i både 

WAIS-IV och SF (MR). Signifikansnivån bestämdes till (p=0,05) då det inte fanns någon 

anledning att frångå den vanligaste standardsignifikansnivån.  

Bland-Altmandiagram (Bland & Altman, 1986) tillämpades för att bedöma graden av 

överensstämmelse på individnivå mellan SF (MR) HIK och ordinarie WAIS-IV HIK. Signifi-

kansnivån för Bland-Altmandiagrammen bestämdes till p=0,05 då skäl saknades för att välja 
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någon annan än den traditionella signifikansnivån. A priorinivån för acceptabel bias sattes till 

+/-15 indexpoäng utifrån IK-skalans indelningsgrund med medelvärde på 100 och standard-

avvikelse 15. 

Två separata diskriminantanalyser gjordes, en för att undersöka ordinarie WAIS-IV:s 

förmåga att differentiera mellan de aktuella diagnoserna och en för att ta reda på SF (MR):s 

förmåga till detsamma. I båda analyserna var de fyra diagnosgrupperna beroende variabler 

och oberoende variabler var HIK samt de fyra indexen respektive skattade värden av HIK och 

index för SF (MR).   

”IBM SPSS Statistics”, version 25, användes för samtliga analyser. 

Etiskt godkännande. Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, 

Dnr: 2017/549-31 

 

Resultat 

 

En screening för outliers gjordes enligt rekommenderat tillvägagångssätt (Pallant, 

2016). Analysen av outliers resulterade i att totalt sex individers data klassades som outli-

ersvärden.  AI-data togs bort för fem individer därför att de låg för högt relativt grundmönstret 

och AI-data för en individ togs bort p.g.a. att det låg för lågt på detta index. Data för sist-

nämnda individ togs också bort från WAIS-IV HIK och SF (MR) HIK, eftersom värdena var 

för låga relativt grundmönstret även där. 

 

 

WAIS-IV visavis SF (MR) – hela urvalet 

 Resultaten av den neuropsykologiska utredningen med WAIS-IV och SF (MR) för 

hela urvalet framgår i Tabell 3. Samtliga mått befann sig under medelvärdet 100 IK-poäng.  

Parade t-test för hela urvalet visade signifikanta skillnader mellan de två testbatterierna avse-

ende WAIS-IV HIK och SF (MR) HIK samt mellan WAIS-IV SI och SF (MR) SI, se Tabell 

4. I båda fallen låg SF (MR) något högre än WAIS-IV(se Tabell 3). Inga signifikanta skillna-

der mellan WAIS-IV och SF (MR) framkom för indexen VFI och PFI. 
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Tabell 3  

 

HIK-resultat samt Index-resultat för WAIS-IV respektive SF (MR) för hela urvalet. 

Mått Antal Medel SD 

HIK WAIS-IV 150 86,09 15,905 

HIK SF (MR) 150 86,68 16,651 

VFI WAIS-IV 151 88,24 16,313 

VFI SF (MR) 151 88,72 18,671 

PFI WAIS-IV 151 90,91 17,147 

PFI SF (MR) 151 91,15 18,008 

SI WAIS-IV 151 83,72 16,612 

SI SF (MR) 151 84,80 17,507 

 

 

Tabell 4 

 

Parat t-test mellan WAIS-IV och SF (MR) för hela urvalet. 

Par Medel SD t-värde df p 

HIK WAIS-IV-HIK SF (MR) -,593 2,499 -2,908 149 ,004 

VFI WAIS-IV- VFI SF (MR) -,477 4,020 -1,458 150 ,147 

PFI WAIS-IV- PFI SF (MR) -,238 4,777 -,613 150 ,541 

SI WAIS-IV- SI SF (MR) -1,086 6,188 -2,157 150 ,033 

 

 

 

WAIS-IV visavis SF (MR) – jämförelser för respektive diagnos 

MS. I Tabell 5 redovisas resultaten av WAIS-IV och SF (MR) för diagnosgruppen MS 

(n=23). Inga signifikanta skillnader uppvisades mellan WAIS-IV och SF (MR) för HIK eller 

för indexen VFI, PFI och SI, se Tabell 6.  

 

 

 

 



15 
 

Tabell 5 

 

HIK-resultat samt Index-resultat för WAIS-IV respektive SF (MR) för diagnosgruppen MS. 

Mått Antal Medel SD 

HIK WAIS-IV 23 90,61 12,269 

HIK SF (MR) 23 90,74 13,018 

VFI WAIS-IV 23 93,70 14,480 

VFI SF (MR) 23 93,43 15,736 

PFI WAIS-IV 23 95,57 14,231 

PFI SF (MR) 23 96,26 16,207 

SI WAIS-IV 23 88,61 14,269 

SI SF (MR) 23 90,00 15,687 

 

Tabell 6 

 

Parat t-test mellan WAIS-IV och SF (MR) för diagnosgruppen MS. 

Par Medel SD t-värde df p 

HIK WAIS-IV-HIK SF (MR) -,130 2,201 -,284 22 ,779 

VFI WAIS-IV- VFI SF (MR) ,261 2,717 ,460 22 ,650 

PFI WAIS-IV- PFI SF (MR) -,696 5,243 -,636 22 ,531 

SI WAIS-IV- SI SF (MR) -1,391 5,324 -1,253 22 ,223 

 

Hjärntumör. Inga signifikanta skillnader framkom heller för diagnosgruppen 

Hjärntumör (n=15 vid beräkning av HIK, n=14 för beräkning av index) mellan WAIS-IV och 

SF (MR) för HIK eller för indexen VFI, PFI och SI, se Tabell 7 för deskriptiva data och Ta-

bell 8 för resultatet av parvist t-test.  
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Tabell 7 

 

HIK-resultat samt Index-resultat för WAIS-IV respektive SF (MR) för diagnosgruppen 

Hjärntumör. 

Mått Antal Medel SD 

HIK WAIS-IV 14 88,00 16,916 

HIK SF (MR) 14 88,71 18,714 

VFI WAIS-IV 15 84,47 18,620 

VFI SF (MR) 15 85,40 20,866 

PFI WAIS-IV 15 93,20 22,023 

PFI SF (MR) 15 92,53 24,512 

SI WAIS-IV 15 83,33 15,500 

SI SF (MR) 15 85,00 15,657 

 

Tabell 8 

 

Parat t-test mellan WAIS-IV och SF (MR) för diagnosgruppen Hjärntumör. 

Par Medel SD t-värde df p 

HIK WAIS-IV-HIK SF (MR) -,714 2,867 -,932 13 ,368 

VFI WAIS-IV- VFI SF (MR) -,933 3,369 -1,073 14 ,301 

PFI WAIS-IV- PFI SF (MR) ,667 6,355 ,406 14 ,691 

SI WAIS-IV- SI SF (MR) -1,667 4,435 -1,456 14 ,168 

 

Traumatisk skada. I Tabell 9 redovisas resultaten av neuropsykologisk utredning 

med WAIS-IV och SF (MR) för diagnosgruppen Traumatisk skada (n=60). Som framgår av 

Tabell 10 fanns signifikanta skillnader för HIK och VFI mellan WAIS-IV och SF (MR), där 

SF (MR) i båda fallen låg något högre än WAIS-IV. Inga signifikanta skillnader visades för 

indexen PFI och SI.  

 

Tabell 9 

 

HIK-resultat samt Index-resultat för WAIS-IV respektive SF (MR) för diagnosgruppen 

Traumatisk skada. 
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Mått Antal Medel SD 

HIK WAIS-IV 60 89,27 14,446 

HIK SF (MR) 60 89,98 15,271 

VFI WAIS-IV 60 90,47 15,008 

VFI SF (MR) 60 91,60 18,081 

PFI WAIS-IV 60 94,90 16,086 

PFI SF (MR) 60 95,37 16,242 

SI WAIS-IV 60 86,50 16,248 

SI SF (MR) 60 87,17 17,137 

 

Tabell 10 

 

Parat t-test mellan WAIS-IV och SF (MR) för diagnosgruppen Traumatisk skada. 

Par Medel SD t-värde df p 

HIK WAIS-IV-HIK SF (MR) -,717 2,591 -2,142 59 ,036 

VFI WAIS-IV- VFI SF (MR) -1,133 4,343 -2,021 59 ,048 

PFI WAIS-IV- PFI SF (MR) -,467 4,876 -,741 59 ,461 

SI WAIS-IV- SI SF (MR) -,667 5,219 -,989 59 ,327 

 

Vaskulär. Slutligen, framkom vid jämförelser mellan WAIS-IV och SF (MR) för dia-

gnosgruppen Vaskulär en signifikant skillnad vad gäller HIK, där SF (MR) HIK låg något 

högre än WAIS-IV HIK, se Tabell 11 för deskriptiva data och Tabell 12 för parvisa t-test. 

Inga signifikanta skillnader visade sig för indexen VFI, PFI och SI. 

 

Tabell 11 

 

HIK-resultat samt Index-resultat för WAIS-IV respektive SF (MR) för diagnosgruppen 

Vaskulär. 

Mått Antal Medel SD 

HIK WAIS-IV 48 79,92 17,898 

HIK SF (MR) 48 80,67 18,457 

VFI WAIS-IV 48 84,38 17,759 

VFI SF (MR) 48 84,29 19,908 
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PFI WAIS-IV 48 83,50 16,541 

PFI SF (MR) 48 83,83 17,209 

SI WAIS-IV 48 78,77 17,821 

SI SF (MR) 48 80,38 18,914 

 

Tabell 12 

 

Parat t-test mellan WAIS-IV och SF (MR) för diagnosgruppen Vaskulär. 

Par Medel SD t-värde df p 

HIK WAIS-IV-HIK SF (MR) -,750 2,392 -2,172 47 ,035 

VFI WAIS-IV- VFI SF (MR) ,083 4,277 ,135 47 ,893 

PFI WAIS-IV- PFI SF (MR) -,333 3,986 -,579 47 ,565 

SI WAIS-IV- SI SF (MR) -1,604 8,039 -1,382 47 ,173 

 

 

Bland-Altmandiagram 

SF(MR) HIK och WAIS-IV HIK - hela urvalet. En signifikant bias uppträdde mel-

lan SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK utifrån medelvärdesskillnaden -.58 (95% KI -0,98; -

0,18, p= 0,005). Figur 1 visar att 95% av SF (MR) HIK resultaten låg inom intervallet 4.31 

poäng under till 5.47 poäng över WAIS-IV HIK (notera att värdena är omvända i figuren på 

grund av att uträkningen görs på WAIS-IV minus SF (MR)).  Eftersom medelvärdet = -0,58 ˂ 

0 gav SF (MR) HIK en överskattning av resultat i jämförelse med WAIS-IV HIK, d.v.s. SF 

(MR) HIK genererade i genomsnitt 0,58 högre IK-värden än WAIS-IV HIK. Spridningen blev 

acceptabel utifrån a priorinivån för acceptabel bias på +/-15 indexpoäng.  
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Figur 1. Bland-Altmandiagram för mätning av grad av överensstämmelse mellan SF (MR) 

HIK och WAIS-IV HIK på individnivå för hela urvalet. Medelvärdesskillnaden på -0,58 är 

signifikant (p=0,005). SF (MR) HIK genererade i genomsnitt 0,58 högre IK-poängän WAIS-

IV HIK. 

Jämförelser för respektive diagnos. 

 MS. En icke-signifikant bias mellan SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK uppvisades 

med medelvärdesskillnaden -0,13 (95% KI -1,08; 0,82, p= 0,779) för diagnosgruppen MS. 

Bland-Altmandiagram, Figur 2, visar att 95% av SF (MR) HIK resultaten befann sig från 4,18 

IK-poäng under till 4,44 IK-poäng över WAIS-IV HIK.  Följaktligen fanns ingen signifikant 

skillnad mellan SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK för diagnosgruppen MS. Den icke-signifi-

kanta spridningen blev godtagbarunder den valda förutsättningen att a priorinivån för accep-

tabel bias var +/-15 indexpoäng.  
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Figur 2. Bland-Altmandiagram för mätning av grad av överensstämmelse mellan SF (MR) 

HIK och WAIS-IV HIK på individnivå för diagnosgruppen Multipel Skleros (n=23). Medel-

värdesskillnaden på -0,13 är icke-signifikant (p=0,779). Ingen signifikant skillnad fanns där-

med mellan de värden som framkom genom SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK för diagnos-

gruppen MS. 

 

 Hjärntumör. För gruppen Hjärntumör (n=15) framträdde en icke-signifikant bias mel-

lan SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK utifrån medelvärdesskillnaden -0,60 (95% KI -2,15; 

0,95, p= 0,420). Figur 3 visar att 95% av SF (MR) HIK resultaten befann sig från 4,88 IK-

poäng under till 6,08 IK-poäng över WAIS-IV HIK. Således fanns ingen signifikant skillnad 

mellan SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK för diagnosgruppen Hjärntumör. Spridningen var 

även i detta fall godtagbar givet a priorinivån för acceptabel bias på +/-15 indexpoäng.  
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Figur 3. Bland-Altmandiagram för mätning av grad av överensstämmelse mellan SF HIK och 

WAIS-IV HIK på individnivå för diagnosgruppen Hjärntumör (n=15). Medelvärdesskillnaden 

på -0,60 är icke-signifikant (p=0,420). Ingen signifikant skillnad fanns mellan de värden som 

gavs av SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK för diagnosgruppen Hjärntumör. 

 

 Traumatisk skada. I gruppen Traumatisk skada (n=60) uppvisades en signifikant 

bias mellan SF (MR) HIK och WAIS-IV HIK genom medelvärdesskillnaden -0,72 (95% KI -

1,39; -0,05, p= 0,036). I Figur 4 kan man utläsa att 95% av SF (MR) HIK resultaten låg från 

4,36 IK-poäng under till 5,80 IK-poäng över WAIS-IV HIK.  SF (MR) HIK gav en överskatt-

ning av resultat relativt WAIS-IV HIK; SF (MR) HIK genererade i genomsnitt 0,72 högre IK-

värden än WAIS-IV HIK. Spridningen blev nöjaktig under premissen att a priorinivån för 

acceptabel bias var +/-15 indexpoäng.  
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Figur 4. Bland-Altmandiagram för mätning av grad av överensstämmelse mellan SF (MR) 

HIK och WAIS-IV HIK på individnivå för diagnosgruppen Traumatisk skada (n=60). Medel-

värdesskillnaden på -0,72 är signifikant (p=0,036). SF (MR) HIK genererade i genomsnitt 

0,72 högre IK-värden än WAIS-IV HIK.  

 Vaskulär. I vaskulärgruppen (n=48) visade sig en signifikant bias mellan SF (MR) 

HIK och WAIS-IV HIK på basis av medelvärdesskillnaden -0,75 (95% KI -1,44; -0,06, 

p=0,035). Figur 5 illustrerar att 95% av SF (MR) HIK resultaten befann sig från 3,94 IK-po-

äng under till 5,44 IK-poäng över WAIS-IV HIK.  SF (MR) HIK genererade i genomsnitt 

0,75 högre IK-värden än WAIS-IV HIK. Slutligen blev spridningen för diagnosgruppen 

Vaskulär även den möjlig att godta utifrån a priorinivån för acceptabel bias på +/-15 

indexpoäng.  
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Figur 5. Bland-Altmandiagram för mätning av grad av överensstämmelse mellan SF (MR) 

HIK och WAIS-IV HIK på individnivå för diagnosgruppen Vaskulär (n=48). Medelvär-

desskillnaden på -0,75 är signifikant (p=0,035). SF (MR) HIK genererade i genomsnitt 0,75 

högre IK-värden än WAIS-IV HIK.  

 

Diskriminantanalys  

WAIS-IV. Diskriminantanalysen av ordinarie WAIS-IV:s förmåga att differentiera 

mellan diagnosgrupperna, där HIK samt de fyra indexen användes som oberoende variab-

ler/prediktorer och de fyra diagnosgrupperna som beroende variabler, resulterade i tre diskri-

minerande funktioner för separation av grupperna. De diskriminerande funktionerna kan ses 

som tre olika jämförelsetal av de prediktorer som bäst särskiljer grupperna. Den första funkt-

ionen var signifikant (Wilks’Lambda=.84, p=.028), förklarade 80,3 % av variansen i modellen 

och var den som maximalt separerade diagnosgrupperna MS och Vaskulär från varandra, se 

Figur 6. Den andra funktionen förklarade 15,8 % av variansen och kunde inte separera mellan 

grupperna signifikant (Wilks’Lambda=.97, p=.58). Inte heller den tredje funktionen var signi-

fikant (Wilks’Lambda=.99, p=.63), och den förklarade endast 3,8% av variansen.  
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Figur 6.  Funktion 1 är den som maximalt separerar diagnosgruppen MS från diagnosgruppen 

Vaskulär, vilket kan utläsas genom de två diagnosgruppernas avstånd från varandra i dia-

grammet.  

 

Den första funktionen, och som redan nämnts, den enda signifikanta funktionen, hade 

högst positiv korrelation med variabeln PFI (Perceptuell funktion ) och lägst positiv korrelat-

ion med AI (Arbetsminne Index). Med störst hjälp av indexet PFI skildes diagnosgruppen MS 

från diagnosgruppen Vaskulär; högre resultat på PFI medförde alltså större chans att 

klassificeras till gruppen MS än till gruppen Vaskulär. Funktionerna som framkommit ur dis-

kriminantanalysen kunde således signifikant separera MS-gruppen från diagnosgruppen 

Vaskulär medan de resterande diagnosgrupperna inte kunde separeras/grupperas signifikant 

med hjälp av WAIS-IV HIK och index.  

På basis av de tre funktionerna som framkom var det i genomsnitt 35,7% individer som 

klassificerades till korrekt diagnosgrupp. Högsta klassifikationsvärdet stod gruppen Vaskulär 

för med en träffsäkerhet på 58,7% medan gruppen Traumatisk skada med endast 12,1% träff-

säkerhet klassificerades i korrekt grupp utifrån resultaten på ordinarie WAIS-IV HIK och in-

dex, se Tabell 13. Stabiliteten hos klassifikationen testades genom korsvalidering med meto-

den ”Utelämna en”. Klassifikationen gav då en lägre genomsnittlig klassificering till korrekt 

grupp - 29,3% i stället för 35,7%. Klart färre personer med MS klassificeras till rätt grupp 

(26,1% jämfört med 43,5%) och samma sak  skedde även vid klassificeringen till 

diagnosgruppen Hjärntumör (30,8% vid korsvalidering jämfört med 46,2% i ordinarie klassi-

fikation). 
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Tabell 13 

Klassifikationsresultat för WAIS-IV för respektive diagnosgrupp; med hjälp av de tre funkt-

ionerna predicerat medlemskap. Procentvärdet (%) anger klassificering i procent. 

 Diagnos: MS Hjärntumör Trauma Vaskulär Totalt 

Original MS 10 8 1 4 23 

 Hjärntumör 1

  

6 1 5 13 

 Traumatisk 14 19 7 18 58 

 Vaskulär 9 4 6 27 46 

% MS 43,5 34,8 4,3 17,4 100,0 

 Hjärntumör 7,7 46,2 7,7 38,5 100,0 

 Traumatisk 24,1 32,8 12,1 31,0 100,0 

 Vaskulär 19,6 8,7 13,0 58,7 100,0 

 

 SF (MR). Diskriminantanalysen som undersökte SF (MR):s förmåga att differentiera 

mellan diagnosgrupperna utmynnade även den i tre diskriminerande funktioner, varav ingen 

var signifikant. Den första funktionen förklarade 83,4% av variansen i modellen, men blev 

ändå inte signifikant (Wilks’Lambda=.86, p=.07), den andra funktionen förklarade 9,6 % av 

variansen (Wilks’Lambda=.98, p=.76) och den tredje funktionen förklarade endast 7,0% av 

variansen (Wilks’Lambda=.99, p=.49).  

I genomsnitt var det 32,9% individer som klassificerades till korrekt grupp på basis av 

de tre funktionerna.  Högsta klassifikationsvärdet stod gruppen Vaskulär för med en träffsä-

kerhet på 52,2% medan gruppen Traumatisk skada föll ut som gruppen med störst risk för 

felklassificering på basis av de tre funktionerna, med endast 19% träffsäkerhet utifrån resul-

taten på SF (MR) HIK och index (se Tabell 14). Vid korsvalidering genom metoden ”Ute-

lämna en” gav den genomsnittliga klassifikationen en lägre klassificering till korrekt grupp 

(27,1% kontra 32,9% i ordinarie klassifikation).  
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Tabell 14 

Klassificeringsresultat för SF (MR) för respektive diagnosgrupp, med hjälp av de tre funkt-

ionerna predicerat medlemskap. Procentvärdet (%) anger klassificering i procent. 

 Diagnos: MS Hjärntumör Trauma Vaskulär Totalt 

Original MS 8 8 3 4 23 

 Hjärntumör 2

  

3 2 6 13 

 Traumatisk 15 17 11 15 58 

 Vaskulär 7 8 7 24 46 

% MS 34,8 34,8 13,0 17,4 100,0 

 Hjärntumör 15,4 23,1 15,4 46,2 100,0 

 Traumatisk 25,9 29,3 19,0 25,9 100,0 

 Vaskulär 15,2 17,4 15,2 52,2 100,0 

 

Sammanfattning av resultat 

Parade t-test resulterade både i icke signifikanta och signifikanta resultat vid ana-

lyserna av måtten i WAIS-IV och SF (MR), i såväl hela undersökningsgruppen som på dia-

gnosgruppsnivå. Inga signifikanta skillnader mellan måtten i de två typerna av kognitiva bat-

terier spårades i MS-gruppen eller i Hjärntumörsgruppen. Det fanns heller inga signifikanta 

skillnader i hela urvalet mellan VFI och PFI, i gruppen traumatisk skada mellan PFI och SI, 

eller i Vaskulärgruppen, där det inte skilde mellan något av de undersökta indexen. Däremot 

fanns det signifikanta skillnader i hela urvalet (HIK & SI), i gruppen Traumatisk skada (HIK 

& VFI) och i Vaskulärgruppen (HIK).  I samtliga dessa signifikanta fall bestod skillnaderna i 

att medelvärdena för SF (MR) var något högre än för WAIS-IV. Även Bland-

Almandiagrammen visade en signifikant bias till överskattning av SF (MR) HIK relativt 

WAIS-IV HIK, i hela urvalet och i gruppen Traumatisk skada och Vaskulär, men ingen signi-

fikant bias i diagnosgrupperna MS och Hjärntumör. 

De två diskriminantanalyserna indikerade att mängden korrekt klassificerade diagnoser 

var något högre för WAIS-IV kontra SF (MR), 35,7% mot 32,9% korrekt klassificerade. I 

båda analyserna framkom tre diskriminerande funktioner. I analysen av WAIS-IV var den 

första funktionen signifikant, men inte de två resterande. Ingen av de tre diskriminerande 

funktionerna för SF (MR) kunde signifikant predicera grupptillhörigheten. Mängden felklassi-
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ficeringar var störst för diagnosgruppen Traumatisk skada, vare sig WAIS-IV eller SF (MR) 

undersöktes.  

 

Diskussion 

 Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka om det är statistiskt 

tillförlitligt att använda en kortform enligt Wards SF (1990) på den skandinaviska adapte-

ringen av WAIS-IV vid neuropsykologisk diagnostik av kliniska, neurologiska grupper med 

kognitiva störningar. I kortformen, SF (MR), som undersöktes ingick deltesten Blockmönster, 

Likheter, Sifferrepetition, Aritmetik, Information, Kodning och Matriser och analyser av kort-

formen var baserad på samtliga deltagares uppskattade värden enligt formler i bland annat 

WAIS-IV för beräkning av sådana. Syftet med studien undersöktes med tre frågor där resulta-

ten blev disparata.  

 Den första frågan gällde hur väl HIK- och indexestimat enligt SF (MR) överensstämde 

med ordinarie WAIS-IV i ett kliniskt urval av blandade neurologiska diagnoser; i denna studie 

personer med MS, hjärntumör, traumatisk hjärnskada eller vaskulär hjärnskada/stroke. Re-

sultatet av det parade t-testet visade att WAIS-IV och SF (MR) i en kliniskt blandad grupp 

statistiskt sett på gruppnivå inte kunde betraktas som varandras motsvarigheter. Ser man till 

individnivån, vilket Bland-Altmandiagram gör, kunde testbatterierna bedömas som likvärdiga, 

även fast SF (MR) i genomsnitt genererade 0,58 högre IK-värden än WAIS-IV. Anledningen 

till detta var att biasvärdet var mindre än det på förhand satta a priorivärdet på 15 IK-poäng. I 

jämförelse med Wards (1990) ursprungliga kortform, där en hög korrelation mellan estimerat 

och faktiskt HIK-värde (r = .98) framkom och där estimeringsfel, i de fall de fanns, inte var 

högre än 4 IK-poäng hos patienter med HIK under 90, framkom i denna kortform, SF (MR), 

en låg genomsnittlig skillnad mellan WAIS-IV HIK och SF (MR) HIK. I individuella fall, 

identifierat med hjälp av Bland-Altmandiagram, var dock resultaten av SF (MR) HIK från 

4.31 poäng under till 5.47 poäng över WAIS-IV HIK, vilket gjorde att estimeringsfelen avse-

ende HIK i SF (MR) i vissa fall blev högre än de som uppvisades i Ward (1990). På indexnivå 

framkom i de parade t-testen avseende VFI och PFI inga signifikanta skillnader mellan 

WAIS-IV och SF (MR), vilket innebar det att vad gäller dessa index så var möjligt att an-

vända kortformen i stället för ordinarie WAIS-IV. Dock visade resultaten att motsvarande inte 

gällde för indexet SI.  

 Slutsatserna är utifrån ovan resultat tvetydiga.  Slutsats endast baserad på resultaten av 

t-test blir att SF (MR) inte kan rekommenderas som en kortform för WAIS-IV för grupper 
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med blandade neurologiska diagnoser, i detta fall MS, hjärntumör, traumatisk hjärnskada och 

vaskulär hjärnskada/stroke. Denna slutsats står i kontrast till resultaten av Meyers et al. (2013) 

där Wards SF med hög reliabilitet och validitet kunde appliceras på WAIS-IV i kliniska 

grupper. De kliniska grupper som undersöktes av Meyers et al. (2013) skilde sig från dem i 

den härvarande studien, både genom antalet inkluderade diagnoser och typ av diagnos, 

eftersom majoriteten av de patienter Meyers et al. (2013) studerade hade diagnosticerats med 

”kognitiv sjukdom inte annorstädes specificerad” och utvecklingsrelaterade diagnoser såsom 

ADD/ADHD och inlärningssvårigheter.  

 Om slutsatsen i stället endast baseras på resultaten av Bland-Altmandiagrammet och 

tolkningen görs utifrån det på förhand satta a priorivärdet är konklusionen att WAIS-IV och 

SF (MR) kan användas som varandras motsvarighet.  

Studiens andra fråga gällde hur väl HIK- och indexestimaten enligt SF (MR) stämde 

överens med WAIS-IV för var och en av inkluderade diagnoserna. De parade t-testen genere-

rade oförenliga resultat i de olika diagnosgrupperna och slutsatsen blev att SF (MR) skulle 

kunna vara lämplig att använda på diagnosgrupperna MS och Hjärntumör i de fall de exakta 

HIK- och indexresultaten inte är av största betydelse, men att det är mer tveksamt om SF 

(MR) är tillförlitligt när det gäller diagnosgrupperna Traumatisk och Vaskulär. För diagnos-

gruppen Traumatisk gäller största försiktighet när HIK- och VFI-värdet är viktigt; för gruppen 

Vaskulär rekommenderas aktsamhet vad gäller HIK-poängen, eftersom en signifikant skillnad 

kom fram i de parade t-testen och en signifikant bias framkom i Bland-Altmandiagrammen 

mellan WAIS-IV och SF (MR). Även i de fall där signifikant skillnad/bias förekom mellan 

WAIS-IV och SF (MR) för diagnosgrupperna Traumatisk och Vaskulär var det SF (MR) som 

genererade något högre värden än WAIS-IV. Biasvärdet var också denna gång långt under på 

förhand satt a priorinivå, varför det utifrån resultaten på Bland-Altmandiagrammen skulle 

kunna vara möjligt att använda WAIS-IV och SF (MR) som varandras motsvarigheter för 

diagnosgrupperna Traumatisk och Vaskulär.  

Flera olika orsaker kan ha bidragit till dessa olikartade resultat vad gäller möjligheten 

att använda sig av SF (MR) i stället för WAIS-IV för var och en av de enskilda diagnoserna. 

En påverkansfaktor oavsett diagnos är, att resultaten tyder på att stickprovsstorleken kan ha 

haft betydelse för de statistiskt signifikanta resultat som framkommit, både vad gäller de pa-

rade t-testen och Bland-Altmandiagrammen. Diagnosgrupper i studien med färre antal perso-

ner inkluderade uppnådde inte någon signifikans vad gäller skillnaderna mellan de två test-

batterierna, medan det i diagnosgrupperna med fler deltagare fanns fler signifikanta skillna-

der. En annan trolig påverkan på resultaten var att de diagnosgrupper som inkluderats var 
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heterogena och att subgrupperna inte analyserats utifrån t ex typer av MS, höger kontra väns-

tersidig skada vid hjärntumör/traumatisk skada/vaskulär skada, intracerebral blöd-

ning/subduralblödning/infarkt vid vaskulär skada/stroke eller mild/medelsvår/svår traumatisk 

hjärnskada osv. Några av diagnosgrupperna var för små för att en indelning i undergrupper 

skulle vara möjlig: MS (n=27) och Tumör (n=15) och generellt gällde att journaluppgifterna 

om skadelokalisationer/sjukdomstyp många gånger var alltför oprecisa, eller i ett fåtal fall 

saknades helt, vilket medförde att det inte fanns något tillfredsställande underlag för en me-

ningsfull klassificering. Tidigare studier tyder på olika påverkan på kognitiva funktioner base-

rat på tillhörigheten till någon av dessa subgrupper (Ruet, Deloire, Charré-Morin, Hamel, & 

Brochet, 2013; Johnen et al., 2017). Hade en mer renodlad indelning i diagnosgrupper gjorts 

och fler deltagare inkluderats kanske resultaten hade skilt sig från dem som framkommer i 

denna studie.  

Ovanstående tolkning av resultaten skilde sig åt beroende på vilken statistisk metod 

som användes för jämförelsen mellan WAIS-IV och SF (MR). Komparerat med parade t-test 

som bedömer skillnaderna på gruppnivå kan resultaten av Bland-Altmandiagram ge oss jäm-

förelser på individnivå. Vid de parade t-testen är det framför allt graden av eventuell signifi-

kant skillnad mellan testen som är väsentlig, medan tolkningen av Bland-Altmandiagrammen 

baseras på både eventuell bias men också på förhållandet till på förhand satt a priorinivå för 

acceptabel bias. En tveksamhet har hos författaren till denna studie uppstått i efterhand kring 

den på förhand satta a priorinivån på +/-15 IK-poäng, där tveksamheten består i om a 

priorinivån var för hög. Teoretiskt sett var alternativet att sätta a priorinivån på +/-15 

indexpoäng den mest korrekta utifrån IK-skalans indelningsgrund med medelvärde på 100 

och standardavvikelse 15, men i efterhand är bedömningen att a priorivärdet var alldeles för 

generöst. I den kliniska verkligheten gör en skillnad på 15 IK-poäng, om resultaten ligger på 

medelvärdet 100, att man godkänner att en persons resultat vid mätning med SF (MR) i 

sämsta fall förflyttas en hel standardavvikelse uppåt eller nedåt, vilket bedöms som ett alltför 

stort hopp. Det är idag inte vedertaget vilken avvikelse eller förändring på IK-skalan som är 

kliniskt meningsfull. På grund av att det inte finns någon sådan konsensus så kan beräkningar 

som gäller den här typen av skattningar bli komplicerade. Den statistisk beräknade standard-

avvikelsen i WAIS-IV är 15 IK poäng, och på så vis ett vetenskapligt förankrat mått, men 

denna avvikelse går inte alltid att omedelbart överflytta till den kliniska verkligheten, utan där 

är det neuropsykologens bedömning som får bli den avgörande.  

Studiens tredje fråga rörde hur väl WAIS-IV och SF (MR) differentierade mellan de 

olika neurologiska diagnoserna och om det fanns några skillnader mellan kortformen och or-
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dinarie WAIS-IV i diskrimineringsförmåga. Resultaten visade att varken WAIS-IV eller SF 

(MR) klarade av att diskriminera mellan de olika diagnoserna på ett tillfredsställande vis. SF 

(MR):s förmåga att inordna i korrekt diagnosgrupp var något sämre än WAIS-IV:s. Endast 

32,9 % av de 151 individerna hänfördes till korrekt diagnosgrupp med hjälp av SF (MR); med 

hjälp av WAIS-IV placerades 35,7 % av individerna i korrekt diagnosgrupp. Detta resultat 

ligger i linje med uttalandet av Smith, McCarthy, och Anderson (2000) om att sannolikheten 

för att en kortform av ett test ska klassificiera personer korrekt är mindre än för modertestet. 

För både WAIS-IV och SF (MR) visade sig individer tillhörande diagnosgruppen Vaskulär ha 

störst sannolikhet att klassificeras korrekt (träffsäkerhet WAIS-IV: 58,7%, SF (MR): 52,2%) 

medan individer som tillhörde gruppen Traumatisk skada löpte störst risk att klassificeras in i 

fel grupp; endast 12,1% träffsäkerhet till korrekt grupp med WAIS-IV, 19% träffsäkerhet med 

hjälp av SF (MR).  

Vad gäller de kognitiva nedsättningar som de olika neurologiska diagnoserna som in-

går i studien medför är det möjligt att se att den kliniska bilden i många fall överlappar, vilket 

kan vara en anledning till att diagnoserna utifrån kognitiva nedsättningar är svåra att särskilja. 

Till exempel framkommer i tidigare studier en signifikant sänkning/störst effektstorlek av 

indexet SI för patienter med MS (Ryan et al., 2012), personer med Traumatisk hjärnskada 

(Carlozzi, Kirsch, Kisala, & Tulsky, 2015; Donders & Strong, 2015) och patienter med 

Vaskulär skada/stroke (Theiling et al., 2013), något som bedöms kunna bidra till svårigheten 

att utifrån kognitiva nedsättningar skilja de olika diagnoserna åt. Jämfört med friska kontroll-

personer har sensitiviteten och specificiteten för Snabbhet index (SI) varit hög vad gäller 

möjligheten att skilja personer med svår traumatisk hjärnskada från friska kontrollpersoner 

(Carlozzi et al., 2015). Mest troligt är att det, med tanke på överlappning av de kliniska bil-

derna, skulle vara betydligt enklare att skilja friska personer från sjuka för var och en av i stu-

dien undersökta diagnoserna, än att i en grupp med flera kliniska diagnoser med kognitiv på-

verkan särskilja diagnoserna från varandra. Å andra sidan ligger en sådan grov klassificering i 

sjuka och friska på en ytterst elementär psykometrisk nivå.  

Globala testbatterier kan i vissa fall ha en brist i att identifiera specifika nedsättningar. 

Ett exempel på det är resultatet av studien av Ryan, Gontkovsky, Kreiner & Tree (2012) där 

det konstaterades att kognitiva nedsättningar vid MS oftare uppenbarar sig som generali-

serade/allmänna kontra specifika nedsättningar på globala intelligensbatterier såsom WAIS-

IV.  Även om resultaten på Sifferrepetition, Kodning och SI statistiskt kunde predicera dia-

gnostillhörighet, var de inte oproportionerligt sänkta i förhållande till övriga resultat och brast 

i både specificitet och sensitivitet. Ryan et al. (2012) konstaterade att resultat på denna typ av 



31 
 

testbatterier besatt låg diagnostisk nytta för identifiering av patienter med MS. Groth-Marnat 

(1999) betonar betydelsen av att utvecklingen av neuropsykologiska test fokuserar på 

möjligheten till diagnostiska överväganden för val av behandlingsalternativ. I den här studien 

inkluderades fyra olika diagnoser där samtliga patienter före neuropsykologisk utredning hade 

erhållit sin diagnos utifrån andra diagnostiska kriterier än neuropsykologiska nedsättningar, 

eftersom samtliga neuropsykologiska utredningar genomfördes efter mottagen diagnos. Trots 

det faktum att diagnos redan erhållits skulle den neuropsykologiska utredningen kunnat 

underlättas och inneha högre tillförlitlighet om utredningsinstrumentet som använts hade haft 

en god förmåga att urskilja varje diagnos specifika kognitiva nedsättningar.  

Specifika neuropsykologiska batterier finns utvecklade för sjukdomar med mer 

förutsägbara kognitiva profiler såsom MS, Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom, 

frontala skador och schizofreni (Howieson, 2019). Skillnaden mellan dessa specifika batterier 

och WAIS-IV är att WAIS-IV är avsedd att mäta begåvningsnivå, vilket ingen av de specifika 

batterier som omnämns är. Som tidigare nämnts är risken hög för feldiagnosticering vid 

utredning med test som inte är kulturellt anpassade (Daugherty et al., 2017). För att minimera 

denna risk ansåg författaren till denna studie att en undersökning av den skandinaviskt 

adapterade versionen av WAIS-IV behövde göras på en svensk klinisk grupp, i stället för att 

anta att resultaten från Meyers et al. (2013) också rakt av gällde för svensk klinisk population. 

För samtliga av de i studien inkluderade diagnoserna innebär sjukdomen också andra 

kognitiva nedsättningar än de identifierade med WAIS-IV (Lezak et al., 2012), varför en 

kortform för mätning av begåvning kan ge utrymme för administrering av test som mäter 

andra, för den aktuella diagnosen, relevanta funktioner. Sådana test kan t.ex. vara de 

kompletterande deltesten i WAIS, likväl som test från andra batterier. Till exempel identifie-

ras dysfunktioner vad gäller auditivt och visuellt minne samt exekutiva funktioner bättre med 

andra test än de som erbjuds i WAIS-IV. Van Ool et al. (2017) rekommenderar användandet 

av kortformer av WAIS-IV i samband med forskning eller som ett screeninginstrument av 

kognitiva nedsättningar för patienter med epilepsi eller andra neurologiska sjukdomar, men 

avråder från det vid utredning av enskilda patienter vid klinisk bedömning. Theiling et al. 

(2013) förordade användandet av kortversioner av intelligenstest vid utredning inför rehabili-

tering av personer med ett första insjuknande i unilateral stroke, eftersom det för rehabilite-

ringen mestadels är av störst vikt att ha vetskap om den kognitiva profilen och inte den all-

männa intellektuella prestationsnivån.  
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Studiens begränsningar 

Flera begränsningar är värda att lyfta. En sådan är den som delvis redan nämnts tidi-

gare i diskussionen; att storleken på de olika diagnosgrupperna skiljer sig åt och att stick-

provsstorleken kan ha haft betydelse för de statistiskt signifikanta resultat som framkommit. 

Detta kan ha påverkat både resultaten av de beräkningar som gjorts för hela urvalet där olika 

diagnoser bidragit olika mycket till resultaten, men även när de enskilda diagnosernas resultat 

jämförts med varandra i parade t-test, Bland-Altmandiagram och diskriminantanalys.  

Nästa begränsning är att måtten för WAIS-IV och SF (MR) är tagna ur en och samma 

administrering av WAIS-IV, d.v.s. att framtagna uppskattade värden för SF (MR) har beräk-

nats utifrån de resultat som dataurvalet har fått på ordinarie WAIS-IV. Grad av påverkan på 

den interna konsistensen av SF (MR) blir därmed oklar, vilket väcker frågor om SF (MR):s 

reliabilitet. En nedbantning av ordinarie WAIS-IV till SF (MR) medför att HIK och index 

mäts med färre antal test, vilket metodologiskt sett skulle behöva undersökas med ett mått av 

intern konsistens, Cronbachs alfa, av SF (MR). En mer grundlig undersökning skulle vara att i 

enlighet med Smith et al. (2000) administrera både det ordinarie testbatteriet – WAIS-IV- och 

kortformen - SF (MR) - till ett och samma urval av personer för att sedan genom en särskild 

procedur korrigera för eventuell inlärningseffekt. Smith et al. (2000) framhåller detta som en 

av de bästa metoderna att avgöra reliabiliteten och validiteten av en kortform. Ovisst förblir 

dock om de deltest som använts i SF (MR) tillsammans täcker de förmågor/funktioner som 

undersöks när hela WAIS-IV används. I WAIS-IV manualen (2010) framgår att det som del-

testen i ett index mäter ibland är likvärdigt, ibland inte. Att uppnå fullvärdig reliabilitet och 

validitet är psykometriskt sett enligt Smith et al (2000) till och med svårare vid framtagandet 

av en kortform än av ett originaltest, med tanke på färre antal uppgifter/påståenden i en kort-

form.  

Ytterligare aspekter kring validitet rör valet av deltest som ingår i SF (MR). Alla del-

test utom ett (Bildkomplettering ersatte Matriser) som ingick i Wards SF (1990) inkluderades 

i SF (MR). Wards SF (1990) baserades på dåvarande WAIS-R. Det är inte givet att de deltest 

som Ward (1990) inkluderade i sin SF är de som ur WAIS-IV passar bäst. Smith et al. (2000) 

förordrar att test väljs ut separat för varje faktor och att hänsyn tas till/att man har utrett fak-

torladdningar och den innehållsmässiga validiteten när inkluderade test till en kortform väljs 

ut. På basis av de resultaten skulle en faktoranalys av SF (MR) ha kunnat genomföras för att 

ge svar på grad av validitet.  För beräkning av validitet kan också korrelationer mellan  
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ordinarie WAIS-IV-värden och SF (MR)-värden kalkyleras (van Duijvenbode, Didden, Van 

den Hazel, & Engels, 2016). Inte heller detta är gjort i härvarande studie.  

En vidare begränsning av studien är att beräkningar inte har gjorts av vilken tidsbespa-

ring SF (MR) medför i förhållande till ordinarie WAIS-IV. Det huvudsakliga syftet med en 

kortform är allt som oftast tidsbesparingen, men i likhet med flertalet andra studier av 

kortformer (Smith et al., 2000) har ingen sådan beräkning heller gjorts här.  

 

Förslag till framtida studier 

Då den nuvarande litteraturen kring kortformer av bland annat WAIS i de flesta fall 

betonar tidsvinsterna som den huvudsakliga anledningen till användandet av kortformer av 

neuropsykologiska test vore det av intresse att undersöka tidsvinsterna med SF (MR) kontra 

WAIS-IV.  

Om neuropsykologiska undersökningsresultat ingår i det diagnostiska utredningsar-

betet så brukar de ingå som en bit i det pussel bestående av många kliniska bitar som måste 

läggas vid diagnostik. Ett förslag till framtida studier är därför att undersöka hur pass väl kort-

former av eller hela versioner av neuropsykologiska batterier, typ WAIS-IV, i jämförelse med 

röntgenologiska data och biomarkörer förmår skilja mellan de i den föreliggande studien ak-

tuella diagnoserna, verifierade genom obduktion. 

I denna studie har fokus varit på jämförelser mellan de två testbatterierna WAIS-IV 

och SF (MR) på helskale- och indexnivå. I en framtida studie skulle det vara av intresse att 

undersöka likheter och skillnader på deltestnivå. Möjligen kan mer information om var och en 

av de specifika diagnoserna uppenbaras på så vis och därmed också eventuellt ge större 

diskrimineringsmöjligheter mellan diagnoserna.  

Ytterligare en rekommendation till framtida studier är att jämföra vad olika a priori-

värden för acceptabel bias i Bland-Altmandiagram skulle kunna leda till för olika resultat, 

d.v.s. jämföra15 IK-poäng kontra ett eget skattat a priorivärde, vid jämförelse av WAIS-IV 

och SF (MR) eller någon annan variant av kortform.  

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten av denna studie tyder på 

svårigheten att använda SF (MR) som ett differentialdiagnostiskt instrument vid 

neuropsykologisk diagnostik av kliniska, neurologiska grupper med kognitiva störningar. 

WAIS-IV hade något högre klassificeringsförmåga än SF (MR), men båda testbatterierna 
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uppvisade låg grad av differentieringsmöjligheter till korrekt diagnosgrupp.  SF (MR) kan 

heller inte med självklarhet rekommenderas som ett substitut för WAIS-IV för grupper av 

blandade neurologiska diagnoser men möjligheterna raderas inte helt med hänsyn tagen till 

resultaten av Bland-Altmandiagrammen. För de enskilda diagnoserna inkluderade i denna 

studie, indikerade resultaten större möjligheter till användandet av SF (MR) och WAIS-IV 

som varandras motsvarighet för grupperna MS och Hjärntumör. För grupperna Traumatisk 

skada och Vaskulär rekommenderas försiktighet vid användandet av SF (MR) som ett 

substitut för WAIS-IV, även om det utifrån befintlig tolkning av Bland Altmandiagrammen 

skulle kunna rekommenderas.  Denna studie kunde inte konfirmera de resultat som Ward 

(1990) kom fram till. Osäkerhet i analyserna på grund av olika gruppstorlekar och ett alltför 

generöst a priorivärde för acceptabel bias i Bland-Altmandiagrammen komplicerade 

tolkningen av resultaten.   
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Bilaga 1. 

Forskningspersoninformation gällande deltagande i studien: ”Validering av kortformer av 

WAIS-IV i ett svenskt icke-kliniskt och kliniskt urval för diagnostik av kognitiv dysfunktion”  

1. Bakgrund och syfte 

Sjukdomar och andra händelser i livet kan påverka tänkandet. För att undersöka om det har uppstått 

förändringar i tankeförmågan ingår det i kliniska rutinundersökningar att personer får göra test som 

prövar just kognitionen, som är fackuttrycket för tänkande och minne. Vanligtvis mäts de kognitiva 

förmågorna med en rad olika uppgifter, som tar mycket tid och kraft i anspråk. Syftet med studien är att 

undersöka om det är möjligt att på vetenskapligt säkra grunder korta ner det testbatteri, Wechslersskalan 

(WAIS), som vanligtvis används i Sverige och internationellt vid kognitiva utredningar samt om det 

förkortade batteriet också går att använda för diagnostik. Studien är ett samarbete mellan Region 

Gävleborg och psykologiska institutionen, Stockholms universitet och utförs av leg psykolog Milena 

Lundberg, Neurologmottagningen i Gävle, Region Gävleborg, tillsammans med Maria Lindau, med.dr, 

leg psykolog och universitetslektor (projektansvarig) jämte Mats Najström, fil. dr. leg. psykolog, leg 

psykoterapeut och universitetslektor (statistikansvarig), båda vid psykologiska institutionen, Stockholms 

universitet. 

2. Förfrågan om deltagande 

Tillgång till dina personuppgifter erhålls genom Neurologmottagningen i Gävle och 

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken, region Gävleborg, i din egenskap av patient vid kliniken.  

3. Hur går studien till? 

Undersökningen följer det vanliga mönstret vid rutinmässig klinisk testning med WAIS, vilket innebär att 

du får lösa uppgifter med papper och penna, praktiskt eller genom att svara på frågor av olika slag. 

Oavsett om du deltar i studien eller ej så är undersökningstiden för testningen cirka tre-fyra timmar, med 

möjlighet till pauser. För deltagande i studien krävs endast samma besök som du ändå ska göra för din 

kliniska undersökning. Dina testresultat kommer endast att användas för den ifrågavarande studien och 

alla uppgifter att hanteras avidentifierat (se mer under punkten 6). Sedvanlig återkoppling av egna 

testresultat ges oavsett deltagande i studie eller ej.  

4. Vilka är riskerna?  

Kognitiva testningar kan upplevas som tröttsamma, i och med att det krävs ett aktivt tankemässigt 

engagemang för att lösa uppgifterna. Vid motgångar under uppgiftslösandet förekommer det också att 

personer upplever det som påfrestande att möta sina egna tankemässiga gränser. Genom att kognitiv 

testning alltid genomförs som ett samarbete mellan undersökande psykolog och testperson, finns goda 

möjligheter att som testperson samtala om eventuella obehag, ta fler än inplanerade pauser, att få 

uppföljande samtal eller att avbryta undersökningen.  

5. Finns det några fördelar?  

Det förekommer ofta att personer upplever undersökningarna som intellektuellt stimulerande, och 

dessutom att det är givande att få en egen bild av styrkor och svagheter. På denna punkt finns det ingen 
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skillnad mellan den sedvanliga kliniska undersökningen och forskningstestningar.  

6. Hantering av data och sekretess 

Som tidigare nämnts (punkt 2) så kontaktas du i din egenskap av patient vid Neurologmottagningen i 

Gävle och Rehabiliteringsmedicin i Sandviken, region Gävleborg, där dina personuppgifter  finns 

registrerade. Vare sig du väljer att delta i forskningsprojektet eller inte så kommer alla uppgifter som rör 

din medverkan eller ditt val att inte delta att vara sekretessbelagda. Väljer du att delta så kommer dina 

testresultat matas in avidentifierat i ett datoriserat statistikprogram, kallat Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), för beräkningar. Inga av dina testresultat kommer i programmet att kunna 

kopplas till dig som person, utan din testning ges ett undersökningsnummer, vilket gör att all registrering 

av poängen sker anonymt. Dessa avidentifierade testresultat kommer att lämnas vidare till aktuell 

forskargrupp, Maria Lindau och Mats Najström, vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 

för att de inom ramen för projektet också ska kunna få ta del av data. En kodnyckel där det går att spåra 

numret på testningen till person kommer att förvaras separat på Neurologmottagningen i Gävle och på 

psykologiska institutionen, Stockholms universitet. En sådan kodnyckel är nödvändig för att vid behov 

kunna kontrollera att inmatade uppgifter är korrekta. Ansvarig för dina personuppgifter är psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet. 

 De uppgifter som samlas in är information om ålder, utbildning/yrke, diagnos 

och kognitiva testresultat. Dessa uppgifter behövs för att kunna klassificera resultaten på de test 

som deltagarna i studien får göra och utföra beräkningar för olika grupper, med hänsyn till ålder, 

utbildning/yrke och diagnos.   

 Uppgifterna bevaras i enlighet med arkivlagen (1990:782) i 10 år och gallras därefter enligt 

Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet, 

RAFS 1999:1. 

 Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms universitet, Psykologiska institutionen  

 Du kan när som helst av någon av forskarna i projektet (för kontaktuppgifter,  

  se punkt 10) begära ett utdrag ur de registrerade uppgifterna samt be om rättelse. 

Avsikten är att presentera resultaten i vetenskapliga tidskrifter, på vetenskapliga konferenser och i form av 

en examinationsuppsats. Data kommer att redovisas på gruppnivå, som klassifikationer, siffror och 

tabeller, där det inte är möjligt att knyta någon uppgift till dig som person. För all hantering av dina data 

gäller i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelse om sekretess att ”dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem”.  

7. Hur får jag information om studiens resultat?  

Du kan få en skriftlig sammanfattning av projektets resultat på gruppnivå om du kontaktar någon av 

forskarna i projektet. Det är helt frivilligt att ta del av studiens resultat.  

8. Försäkring, ersättning 

Sedvanlig patientskadeförsäkring gäller. Ingen särskild ersättning utgår för deltagandet i projektet. För 

den kliniska undersökningen utgår möjlighet att få resa till och från sjukhuset med buss eller tåg bekostad 

av Region Gävleborg 
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9. Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt och det är möjligt att välja att inte delta samt att när som helst avbryta 

testningen utan att ange skälen därtill och utan konsekvenser för framtida kontakter med mottagningen. 

Om du avbryter så kommer undersökande psykolog att tillfråga dig om det är möjligt att få använda redan 

insamlade data för forskning, eller om du vill att de förstörs. Om du önskar återta ditt samtycke till att 

delta i studien, kontakta då någon av forskarna i projektet (för kontaktuppgifter, se punkt 10).  

10. Ansvariga 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig är psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

och huvudansvarig forskare är Maria Lindau, psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Information om studien kan ges av Milena Lundberg, Maria Lindau och Mats Najström.   

Etiskt godkännande 

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, Dnr: 2017/549-31 

 

  Namnteckning:_______________________________ 

Milena Lundberg, Neurologmottagningen, Gävle sjukhus,  

Region Gävleborg.  

Tel: 026-531541.  

Email: milena.lundberg@regiongavleborg.se 

Namnteckning__________________                Namnteckning____________________ 

Maria Lindau    Mats Najström 

Psykologiska institutionen,    Psykologiska institutionen,  

Stockholms universitet   Stockholms universitet 

106 91 Stockholm    106 91 Stockholm 

Email: maria.lindau@pychology.su.se              Email:mnm@psychology.su.se  

Tel: 08-16 20 16    Tel: 08-16 42 19 

 

 

 

 

mailto:milena.lundberg@regiongavleborg.se
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11. Samtyckesformulär 

Jag har fått information om studien, fått tillfälle att ställa frågor och samtyckt till deltagande i studien:  

Du tillfrågas om deltagande i studien. Välj ett av följande tre alternativ:  

□ Utifrån att du är aktuell för neuropsykologisk bedömning vid Neurologmottagningen i Gävle eller på 

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken.  

 

I detta fall görs studiens analyser på resultaten av din kliniska rutintestning med WAIS-IV, vilket innebär 

att du kommer att få utföra samma kognitiva test, oavsett om du väljer att delta i studien eller ej. Väljer 

du att tacka ja till deltagande i studien så ska du alltså inte göra någonting annat än vid den vanliga 

rutinundersökningen. Det enda som vi önskar din medverkan till, är att få använda dina kliniska 

testresultat också för det ovanstående forskningsändamålet. 

□ Utifrån att du tidigare har genomgått neuropsykologisk bedömning vid Neurologmottagningen i Gävle 

eller på Rehabiliteringsmedicin i Sandviken. 

 

I det här fallet behöver du inte göra något annat än godkänna att dina tidigare resultat vid 

neuropsykologisk bedömning på Neurologmottagningen i Gävle eller på Rehabiliteringsmedicin i 

Sandviken används för ovanstående forskningsändamål.  

□ Utifrån att du har en pågående behandling på Neurologmottagningen i Gävle.  

 

Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom du är patient på Neurologmottagningen i Gävle och har en 

av de diagnoser som är intressanta för studien.  
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Samtyckesformulär gällande studien: ”Validering av kortformer av WAIS-IV i ett svenskt icke-

kliniskt och kliniskt urval för diagnostik av kognitiv dysfunktion” 

 

 

Jag har erhållit information om ovanstående studie och fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade samt  

 

           samtycker till deltagande i studien 

 

 

Namn:_______________________________________________________ 

 

Personnummer:________________________________________________ 

 

Plats:________________________________________________________ 

 

Datum:_______________________________________________________ 

 

Signatur: _____________________________________________________
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Bilaga 2. 

Förfrågan gällande deltagande i studie med titeln  

”Validering av kortformer av WAIS-IV i ett svenskt icke-kliniskt och kliniskt urval för 

diagnostik av kognitiv dysfunktion” 

 

Du tillfrågas om deltagande i studie med ovanstående titel. Anledningen till att du tillfrågas är 

att du tidigare har genomgått neuropsykologisk bedömning på Neurologmottagningen i Gävle 

alternativt på Rehabiliteringsmedicin i Sandviken. All information om studien och deltagandet 

i den finns i bifogad forskningspersoninformation. Vänligen läs informationen för att kunna ta 

ställning till om du vill delta i studien. Du är välkommen att själv kontakta undersökande leg. 

psykolog Milena Lundberg för att meddela om du önskar delta eller om du inte vill delta. Har 

du inte hört av dig kommer du att kontaktas per telefon av Milena Lundberg för att då få ta 

ställning till deltagande eller ej. Vare sig du önskar delta eller inte, kommer det inte att 

påverka dina framtida kontakter med Neurologmottagningen i Gävle alternativt 

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken.  

 

Skicka in ditt svar (blanketten på sista sidan) i bifogat svarskuvert senast 23 juni. Om ditt 

svar inte inkommit kommer du att kontaktas telefonledes någon gång under vecka 27, för att i 

sådana fall muntligen ta ställning till deltagandet i studien. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

Namnteckning:_______________________________ 

 

Leg. psykolog Milena Lundberg, Neurologmottagningen, Gävle sjukhus,  

Region Gävleborg.  

Tel: 026-531541  

Email: milena.lundberg@regiongavleborg.se 
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