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Sammanfattning 

Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en sjukdom med återkommande andningsuppehåll i 

de övre luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn, vilket leder 

till en lägre syremättnad i blodet. Det är känt att OSA försämrar kognitiva funktioner såsom 

minne och inlärning. Det saknas evidens om samband mellan kognitiv funktion, grad av 

symptom och fysisk aktivitetsnivå. 

 

Syfte: Att beskriva kognitiv funktion hos en grupp patienter med övervikt och OSA. Undersöka 

samband mellan kognitiv funktion (korttidsminne) och fysisk aktivitet på moderat till hög 

intensitet (MVPA) samt undersöka samband mellan kognitiv funktion och svårighetsgrad av 

OSA. 

 

Metod: Studien är en tvärsnittsstudie med korrelerande design. Grad av OSA mättes med apné-

hypopné-index (AHI), kognitiv funktion med sifferrepetitionstest och fysisk aktivitet med 

accelerometer. I studien inkluderades 86 patienter diagnostiserade med OSA (AHI >15), Body 

Mass Index (BMI) >25 och ha en självskattad fysisk aktivitetsnivå på mindre än 150 minuter per 

vecka. 

 

Resultat: Resultatet av sifferrepetitionstestet i studien visade ett medelvärde på 15,7. Det fanns 

inget signifikant samband (r=-0,10, p=0,38) mellan mängden MVPA och kognitiv funktion hos 

patienter med OSA. Det fanns heller inget signifikant samband (r=0,09, p=0,40) mellan AHI och 

prestation på sifferrepetitionstestet. 

 

Slutsats: Mängden fysisk aktivitet verkar inte ha någon effekt på kognitiv funktion. Det verkar 

inte heller finnas något samband mellan AHI och en patients kognitiva funktion. Ytterligare 

forskning på ämnet krävs för att kunna bekräfta resultatet från denna studie.  

 

Sökord: Obstruktiv sömnapné, kognitiv funktion, fysisk aktivitet, korttidsminne.  

 

 

 



 
   
   

Abstract 

Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is a disease with repeated episodes of partially or 

completely blocked airways during sleep, which leads to a lower blood saturation. OSA is known 

to decrease cognitive abilities like memory and learning. There is a lack of studies which 

investigate if there is an association between cognitive function, symptoms and physical activity 

in patients with OSA. 

 

Purpose: To describe the cognitive function in a group of patients who are overweight and has 

OSA. Examine the association between cognitive function (short-term memory) and moderate 

to vigorous physical activity (MVPA) and examine the association between cognitive function 

and severity of OSA. 

 

Method: This paper is a cross-sectional study with correlational design. The severity of the 

disease was measured with apnea-hypopnea index (AHI). The cognitive function was measured 

by digit span test and physical activity with an accelerometer. The study includes 86 patients 

diagnosed with OSA (AHI >15), with a BMI >25 and a self-assessed moderate intensity physical 

activity less than 150 minutes/week. 

 

Results :The digit span test in this study showed a mean value of 15,7. There was no significant 

correlation (r=-0.10, p=0.38) between amount of MVPA and short-term memory in patients with 

OSA (p=0.38). There was neither any significant correlation (r=0.09, p=0.40) between patients 

AHI and the cognitive functions. 

 

Conclusion: The amount of physical activity didn’t seem to have any effect on cognitive 

function. There doesn't seem to be any association between AHI and patients cognitive 

function. Further research is needed to confirm the results from this study.  

 

Keywords: Obstructive sleep apnea, cognitive function, physical activity, short-term memory. 
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Bakgrund 

Obstruktiv Sömnapné 

Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett tillstånd av återkommande andningsuppehåll i de övre 

luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn. Sömnapnéer 

(andningsuppehållen) sträcker sig från 10 sekunder upp till 20-30 sekunder. Hypopnéer 

definieras som en mindre form av apné. En hypopné innebär en minskning i luftflödet, följt av 

ett kort uppvaknande eller minskad syremättnad i blodet. Generella symptom är dagtrötthet, 

fatigue och minskad syremättnad i blodet, vilket också kan leda till korta sömnavbrott (1,2).  

 

Young et al. (3) undersökte i en kohortstudie förekomsten av OSA bland arbetande män och 

kvinnor i åldrarna 30-60 år och konstaterade att ungefär 4 % av männen samt 2 % av kvinnorna 

drabbades av detta tillstånd. Prevalensen av OSA ökar i samband med övervikt, eftersom det 

blir mindre utrymme för luftflödet i de övre luftvägarna samt försämrad muskelaktivitet (2). 

WHO:s definition av övervikt är när en person har över 25 i Body Mass Index (BMI) (4). Det är 

vanligare att män utvecklar OSA än kvinnor. Andra riskfaktorer som identifierats är hög ålder, 

klimakteriet, hereditet, abnormaliteter i svalgregionen, alkohol och rökning (2). Personer som 

drabbas av OSA har ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtfel 

och stroke. OSA är också associerat med ökad sjuklighet, nedsatt livskvalité samt ökad dödlighet 

(5,6). 

 

Diagnostik av OSA sker med hjälp av anamnes och antingen polygrafi eller polysomnografi som 

är metoder för att undersöka sömn och sömnrelaterade fenomen. Med hjälp av polysomnografi 

kan man sammanställa ett apné-hypopné-index (AHI). AHI är antalet apnéer och hypopnéer per 

sovtimme (5). Om AHI överstiger fem andningsuppehåll per timme vid sömn är kriterierna 

uppfyllda för OSA. OSA delas in i tre olika svårighetsgrader mild (AHI > 5), måttlig (AHI > 15) 

samt svår (AHI > 30) (7). Bucks et al. (8) meta-analys tyder på att bland annat nedsättningar av 

uppmärksamhet, minne och visuospatial funktion förekommer vid OSA till följd av nedsatt sömn 

och intermittent syrebrist, men det behövs ytterligare forskning. 
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Kognition 

Kognition kan beskrivas som den mentala processen att tänka, förstå genom sinnesintryck och 

att utföra saker. Kognition består av flera olika områden som korttidsminne, uppmärksamhet, 

exekutiva funktioner, långtidsminne, språk och psykomotorisk funktion (8,9). Studier har visat 

att det är vanligt att personer med OSA lider av kognitiva problem där minne, 

inlärningsförmåga, uppmärksamhet och exekutiva funktioner är de mest rapporterade 

problemområdena. Den främsta orsaken till nedsatta kognitiva funktioner verkar vara splittrad 

sömn och intermittent syrebrist under sömn (8). 

 

En riskfaktor för nedsatt kognitiv förmåga för denna patientgrupp verkar vara hög ålder, där 

patienter i medelåldern med hög grad av OSA (AHI ≥ 30) uppvisar större kognitiv dysfunktion än 

vad yngre personer med samma grad av symptom gör. Utöver ålder är grad av symptom en 

faktor då patienter med en hög grad av symptom har en större nedsatt kognitiv funktion jämfört 

med patienter som har låga till måttliga symptom. OSA utgör en ökad risk för andra sjukdomar 

som till exempel högt blodtryck, hjärtsvikt och stroke. Dessa är sjukdomar som på egen hand 

associeras med en nedsatt kognitiv funktion och kan därför vara en bidragande faktor till att 

försämra den kognitiva funktionen hos dessa patienter (10). 

 

Kognition kan mätas på flera olika sätt, det beror delvis på vilken del av kognitionen som avses 

mätas eller om undersökaren vill ha en komplett bild över kognitionen. Det finns också olika test 

som mäter samma del av kognitionen, men att de är uppbyggda på olika sätt genom att t ex 

använda siffror, symboler eller bokstäver (11). Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) är bland 

de vanligaste testerna och består av flera olika test för att testa kognitionens alla områden (12).  

Behandling av Obstruktiv sömnapné 

Continuous positive airway pressure (CPAP) är den behandling som erbjuds i första hand till 

patienter med OSA. Behandlingens syfte är att hålla de övre luftvägarna öppna hela tiden 

genom ett lufttryck som appliceras genom en mask som patienten får sova med (10). 

Behandlingen har setts förbättra både symptomen av OSA och livskvaliteten för patienterna. 

Den kan även sänka blodtrycket och förbättra hjärtats funktion (5). Studier visar även att 

patienter fått en bättre kognitiv förmåga efter CPAP-behandling (10). Det har visats att 
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behandling med CPAP fungerar mindre bra för en del patienter, till exempel tolererar inte alla 

patienter att sova med masken. Patienter med måttlig- till svår OSA har en större benägenhet 

att fullfölja behandlingen än patienter med mildare symptom, därav finns det ett stort behov av 

andra behandlingar för patienter med OSA (13). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras som en kroppslig rörelse som sker med hjälp av 

skelettmuskulaturen som kräver samt förbrukar energi (14). Fysisk aktivitet kan mätas på flera 

olika sätt. Den mest förekommande metoden är att personen får svara på ett frågeformulär. 

Fördelen med det är att det är billigt och smidigt att genomföra. Nackdelen är att undersökarna 

tvingas lita på personens förmåga att minnas korrekt (15). Dagbok är också en vanlig metod som 

har fördelen att personen direkt skriver ned vad den har gjort och det ger en större 

detaljrikedom (15,16). För att få en objektiv bild krävs en annan typ av mätinstrument, där 

accelerometer är en vanligt förekommande metod. Dessa ger en bra precision och är lätta att 

använda, framförallt i stora studier (15). Vid mätning av fysisk aktivitet är det vanligt 

förekommande att data delas in i olika grupperingar däribland stillasittande tid, lågintensiv 

fysisk aktivitet och moderat- till högintensiv fysisk aktivitet (15). Den engelska benämningen är 

moderate to vigorous physical activity (MVPA), vilket är den förkortning som används i denna 

studie. 

 

Aiello et al. (17) har visat att fysisk aktivitet som intervention för patienter med OSA kan minska 

AHI samt upplevd dagtrötthet. Patienterna i studien fick minskad AHI oavsett om de hade gått 

ner i vikt eller inte, vilket tyder på att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och minskade 

symptom. Personer med OSA lider också ofta av sekundära sjukdomar som exempelvis hjärt-

kärlsjukdom där god evidens råder om att fysisk aktivitet förbättrar prognosen (18). Fysisk 

aktivitet har setts förbättra minnet hos friska personer och att fysisk aktivitet minskar den 

naturliga kognitiva försämringen som sker med ålder finns det evidens för (19,20). Det saknas 

dock kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar den kognitiva funktionen hos patienter med OSA. 
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Problemformulering 

Tidigare studier har hittat ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos 

kognitivt friska personer (19,21). Det verkar dock saknas evidens om en persons fysiska 

aktivitetsnivå kan påverka den kognitiva funktionen hos patienter med OSA. Evidens verkar 

också saknas för om det finns något samband mellan grad av symptom relaterat till OSA och 

kognitiv funktion. Kognitiva nedsättningar verkar förekomma vid OSA till följd av försämrad 

sömn men ytterligare forskning behövs (22). 

Syfte    

Beskriva kognitiv funktion, specifikt korttidsminne, hos en grupp patienter med övervikt och 

OSA. Undersöka sambandet mellan kognitiv funktion i form av korttidsminne och fysisk 

aktivitetsnivå samt undersöka sambandet mellan kognitiv funktion (korttidsminne) och 

svårighetsgrad av OSA. 

Frågeställningar 

Frågeställningarna är utformade för att undersöka överviktiga personer med måttlig OSA (AHI > 

15). 

 

1. Vilken kognitiv funktion (korttidsminne) mätt med sifferrepetitionstest har personer 

med OSA och övervikt? 

2. Vilket samband finns mellan kognitiv funktion (korttidsminne) mätt med 

sifferrepetitionstest och fysisk aktivitetsnivå mätt med accelerometer hos personer med 

OSA och övervikt? 

3. Vilket samband finns mellan kognitiv funktion (korttidsminne) mätt med 

sifferrepetitionstest och svårighetsgrad av OSA mätt med apné-hypopné-index (AHI)? 
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Metod 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie med korrelerande design. En tvärsnittsstudie är relevant vid 

insamling av data kring en sjukdom vid en given tidpunkt. Den korrelerande designen motiveras 

då dessa undersöker samband mellan minst ett par variabler utan att påverka dessa med till 

exempel en intervention (23,24). Tvärsnittsstudien motiveras eftersom data som analyserats i 

den aktuella studien är baslinjedata som är insamlat i en tidigare randomiserad kontrollerad 

studie av Igelström et al (25). Syftet med den randomiserade kontrollerade studien (hädanefter 

refererad som ursprungsstudien) var att utvärdera om en beteendemedicinsk intervention för 

ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor bidrog till ytterligare effekt gentemot enbart 

traditionell CPAP-behandling vid OSA (25). 

Urval 

I ursprungsstudien tillfrågades 146 personer konsekutivt om deltagande i studien, varav 86 

personer inkluderades. 15 personer uppfyllde inte inklusionskriterierna, 40 personer tackade nej 

och ytterligare 5 personer exkluderades av andra orsaker. Samtliga 86 personer är också 

inkluderade i aktuell studie. Tillåtelse om att få bearbeta materialet har erhållits från Igelström 

H. Patienterna till ursprungsstudien rekryterades från sömnkliniken på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala, Sverige. 

 

Inklusionskriterier: BMI ≥25, OSA diagnos med AHI ≥15 och föreskriven CPAP behandling och ha 

en otillräcklig självrapporterad aktivitet på deras fritid (<150 minuter aktivitet på moderat 

intensitet). Patienterna skulle uppvisa dagliga symptom, vilket bekräftades av läkare. 

  

Exklusionskriterier: Samtidigt deltagande i andra viktminskningsprogram och personer med 

symptomgivande hjärtsjukdom trots medicinering. 
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Datainsamlingsmetod 

Mätning av kognitiv funktion 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) består av en serie tester för att undersöka en persons 

kognitiva funktioner. The Digit Span test, hädanefter kallat för sifferrepetitionstest, ingår i de 

olika versionerna av testbatteriet (WAIS-R, WAIS-III, WAIS-IV) (12). Sifferrepetitionstestet 

användes i ursprungsstudien för att mäta kognitiv funktion. I denna studie kommer endast 

sifferrepetitionsdelen användas ur WAIS. Testet består av sifferkombinationer som patienten får 

upplästa (t ex 3-2-6) för att sedan själva återberätta hela sifferkombinationen i antingen 

presenterad ordning eller baklänges. Om patienten minns hela sifferkombinationen så går 

testledaren vidare till nästa nivå genom att antingen addera en siffra eller fortsätta på samma 

antal siffror fast patienten räknar upp dem baklänges. I testet får patienten upprepa 

sifferkombinationer både framlänges och baklänges och vid 2 misslyckade försök på samma nivå 

så avbryts testet. Utifrån antalet klarade nivåer beräknas en råpoäng som sedan kan räknas om 

till en standardpoäng med hjälp av en normtabell som kompenserar för den naturliga 

försämring som sker med åldrandet. WAIS är ett av det mest använda neuropsykologiska test 

som idag används inom klinisk praxis (12).  

 

WAIS IV har visat sig vara ett valitt test för att mäta kognitiv förmåga hos personer 19-35 år med 

kognitiv dysfunktion och icke nedsatt kognitiv förmåga (26). I en meta-analys visade 

sifferrepetitionstestet ur WAIS stark specificitet med en moderat sensitivitet (12). 

Mätning av fysisk aktivitet  

För att mäta fysisk aktivitet användes accelerometerarmbandet SenseWear Armband Pro 3. 

Armbandet placeras runt överarmen och samlar in data om acceleration, rörelser kring tre 

rörelseaxlar samt värme- och vätskeavdunstning från huden (27). Utifrån den insamlade datan 

beräknas sedan ett Metabolic equivalent (MET) -värde där 1 MET motsvarar den mängd syre 

som förbrukas i stillasittande per timme (28). Med hjälp av MET-värdet kategoriseras 

deltagarnas tid på de olika aktivitetsnivåerna stillasittande, låg intensitet, moderat intensitet 

och hög intensitet. Data analyserades i det tillhörande datorprogrammet SenseWear 

Professional v.8.1 tillsammans med ålder, kön, vikt och längd för att beräkna MET-minuter, dvs 



7 
 

tid på de olika intensitetsnivåerna. SenseWear Armband har visat sig vara ett valitt samt 

reliabelt mätinstrument (29). 

Mätning av obstruktiva symptom 

Grad av OSA mättes genom respiratorisk polygrafi med Embletta 3. Embletta 3 anses vara ett 

bra hjälpmedel vid diagnostik och för att bedöma grad av OSA, då det är mindre tidskrävande 

och kostnadseffektivt än polysomnografi som är golden standard vid OSA (30). Med hjälp av 

Embletta 3 mättes luftflödet genom en nasal kanyl som är ansluten till en tryckgivare. Den 

mäter även syremättnad, respiratoriska rörelser samt magrörelser via en inbyggd kroppssensor. 

Med hjälp av dessa faktorer räknas AHI ut. Apnéer definieras som ett andningsuppehåll under 

minst 10 sekunder med fortsatta rörelser i buk- och bröst hos patienterna. Hypopnéer 

definieras som en ≥50% minskning av det ventilatoriska basflödet i minst 10 sekunder som skett 

i kombination med en nedsatt syremättnad i blodet på ≥3%. Datan ansågs giltig när 

registreringstiden uppnådde eller översteg 240 minuter (25). I en studie av Ng SS et al. (30) har 

det visats att den portabla Embletta 3-apparaten håller hög sensitivitet samt specificitet när det 

kommer till diagnostik och att få fram graden av OSA.  

Genomförande 

Deltagare rekryterades till ursprungsstudien mellan mars år 2010 och mars år 2012 på 

sömnkliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Patienterna fick skriftlig och muntlig 

information och tillfrågades om deltagande av en läkare i samband med läkarbesök. De 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i studien. I studien genomgick alla 

baslinjemätning och randomiserades därefter till interventionsgrupp eller kontrollgrupp. 

Efter 6 månaders intervention följdes patienterna upp och fick genomgå samma mätning som 

vid baslinjen.  

 

I denna studie ingår endast data från ursprungsstudiens baslinjemätning. Data insamlades av en 

sjuksköterska. Vid baslinjemätningen bar patienterna SenseWear Armband pro 3 runt 

överarmen dygnet runt i 7 dagar. Embletta 3 användes för att registrera patienternas 

andningsmönster genom att titta på nästryck, puls, blodets syremättnad och kroppsposition 

under en natt. Mätningarna sammanställdes av en specialistläkare inom området. Data för de 
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variabler som var aktuella för studien erhölls personligen från kontaktperson i ursprungsstudien 

i form av usb-minne på Uppsala Universitet samt på två lösenordsskyddade datorer. 

Databearbetning  

Databearbetningen gjordes i Microsoft Excel med hjälp av eLabb till boken Praktisk statistik för 

medicin och hälsa (31). Normalfördelningen för alla variabler undersöktes med histogram. I de 

fall outliers identifierades undersöktes hur medelvärdet förändrades gentemot median med 

eller utan outliers. Med hänsyn till detta exkluderades 4 outliers för variabeln MVPA då de 

ändrade differensen med 6,5 enheter och det ansågs ha en för stor påverkan på resultatet av 

analysen. Ytterligare 10 individer saknade valid data för fyra dagar MVPA. För 

sifferrepetitionstestet identifierades 1 outlier som ändrade differensen med 0,09 och behölls då 

den ansågs ha en minimal påverkan. 

 

För frågeställning 1 presenteras både råpoängen och standardpoäng. Råpoängen från 

sifferrepetitionstestet räknades om till standardpoäng med hjälp av en normtabell som 

kompenserar för deltagarnas ålder. För frågeställning 1 användes deskriptiv statistik i form av 

medelvärde och standardavvikelse.  

 

För frågeställning 2 användes deltagarnas standardpoäng. Dock hade inte alla deltagare i 

ursprungsstudien valid data från alla 7 dagar, därför valde ursprungsförfattarna att inkludera 

dem som hade ≥10 timmars data från ≥90% av deras vakna tid i 4 dagar (29).  

För att få fram variabeln MVPA adderas tiden för moderat (3.0-6.0 MET) och hög (>6 MET) 

intensitet. MVPA valdes att definieras som genomsnittligt antal minuter MVPA per dag utifrån 

de 4 dagarna. Samband beräknades med parametrisk statistik i form av Pearsons korrelation då 

gruppen är normalfördelad och inkluderar fler än 20 personer, för att beskriva spridningsmått 

valdes standardavvikelse. 

 

För frågeställning 3 användes standardpoäng för sifferrepetitionstestet samt antal 

andningsuppehåll mätt med AHI. AHI var normalfördelad varför sambandet analyserades med 

hjälp av Pearsons korrelationstest. För att beskriva spridningsmått valdes standardavvikelse.  
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Med Pearsons korrelation fås korrelationskoefficienten (r) med intervall -1 till 1. Vid -1 råder 

maximalt negativt samband respektive maximalt positivt samband när värdet är 1. Om värdet är 

0 existerar inget samband (31). Referensvärdena för att redovisa styrkan av 

korrelationskoefficienten är ± 0 till ± 0,4 för låg, ± 0,4 till ± 0,6 för moderat och ± 0,6 till ± 1,0 för 

hög korrelation (32). Värdet för signifikant samband sattes till p-värde = <0.05. 

Etiska överväganden 

Ursprungsstudien är godkänd av den etiska kommittén i Uppsala, Sverige (dnr 2009/004) och 

registrerad på ClinicalTrials.gov (clinical trial number NCT01102920). Skriftligt samtycke 

inhämtades från samtliga forskningspersoner. Deltagande var frivilligt och kunde avbrytas utan 

vidare förklaring. All data hanterades konfidentiellt genom att endast hantera information med 

USB-minne, alla deltagare var avidentifierade och deras information gick inte att koppla till 

deltagarna. All data raderades direkt efter avslutat arbete. Då riskerna med ursprungsstudien 

ansågs vara väldigt små, valdes studien att genomföras då nyttan den kan tillföra väger tyngre 

än potentiella risker.  

Resultat 

Deltagarna i studien var 86 patienter varav majoriteten män, samtliga med OSA och övervikt 

mellan åldrarna 29 till 79 år (tabell 1). Av de 86 deltagarna saknade 10 stycken data för MVPA. 

Data för fyra deltagare exkluderades på grund av att de hade fått orimligt höga värden och 

bedömdes vara outliers som hade alltför stor påverkan på resultatet. 

 

Tabell 1. Presentation av bakgrundsdata och resultat från baslinjemätningen för deltagarna i studien.  

 Medelvärde (SD) Antal personer 
(%) 

Ålder (år) 54,9 (11,8)  

Kvinnor  15 (17) 

Män  71 (83) 
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Grundskola (9 år)  20 (23) 

Gymnasium (12 år)  46 (54) 

Högskola (≥15 år)  20 (23) 

AHI 43,5 (20,7) 86 (100) 

Måttlig OSA (AHI > 15) 23,1 (4,0) 31 (36) 

Svår OSA (AHI > 30) 55,0 (17,0) 55 (64) 

Sifferrepetitionstest, 
råpoäng 

9,6 (2,5)  

Sifferrepetitionstest, 
standardpoäng 

15,7 (3,5)  

MVPA (minuter/dag) 72 (39,3) 72 (84) 

AHI=Apné-hypopné-index, MVPA=Moderate to vigorous physical activity 

 

Kognitiv funktion mätt med sifferrepetitionstest 

Resultat på deltagarnas sifferrepetitionstest mätt med råpoäng kan ses i figur 1. Medelvärdet 

för den kognitiva funktionen mätt med råpoäng på sifferrepetitionstestet var 15,7 med en 

standardavvikelse på 3,5 för personer med OSA och övervikt.  
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Figur 1. Resultat på test av kognitiv funktion mätt med sifferrepetitionstest (råpoäng). 

 

Resultat på deltagarnas sifferrepetitionstest mätt med standardpoäng kompenserat för ålder 

kan ses i figur 2. Medelvärdet för den kognitiva funktionen mätt med standardpoäng på 

sifferrepetitionstestet var 9,6 med en standardavvikelse på 2,5 för personer med OSA och 

övervikt.  

 

Figur 2. Resultat på test av kognitiv funktion mätt med sifferrepetitionstest (standardpoäng kompenserat 

för ålder). 
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Samband mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion 

Resultatet av studien visade ingen signifikant korrelation mellan genomsnittlig tid MVPA per dag 

och resultat på kognitiv funktion (korttidsminne) mätt med sifferrepetitionstest (standardpoäng 

kompenserat för ålder). Pearsons korrelationskoefficient var r=-0,10 vilket tolkas som en låg 

korrelation med p=0,38. 

 

 

Figur 3. Deltagarnas fysiska aktivitet mätt med MVPA samt kognitiv funktion mätt med 

sifferrepetitionstest. 

 

Samband mellan grad av obstruktiv sömnapné och kognitiv 

funktion 

Resultatet av studien visade ingen signifikant korrelation mellan OSA mätt med AHI och kognitiv 

funktion (korttidsminne) mätt med sifferrepetitionstest (standardpoäng kompenserat för ålder). 

Pearsons korrelationskoefficient var r=0,09 vilket tolkas som en låg korrelationskoefficient med 

p=0,40. 
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Figur 4. Deltagarnas grad av obstruktiv sömnapné mätt med apné-hypopné-index (AHI) samt kognitiv 

funktion mätt med sifferrepetitionstest. 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av studien tyder på att det inte fanns något statistiskt signifikant samband mellan 

kognitiv funktion (korttidsminne) och individens fysiska aktivitetsnivå på moderat till hög 

intensitet. Eftersom det är en tvärsnittsstudie går det inte att dra några slutsatser rörande 

kausala samband då förändringen över tid ej har undersökts (23). Studien kunde inte heller 

identifiera något statistiskt signifikant samband mellan kognitiv funktion mätt med 

sifferrepetitionstest och svårighetsgrad av obstruktiv sömnapné. 

Resultatdiskussion 

I den här studien mättes kognitiv funktion med sifferrepetitionstest. Det finns idag ingen 

konsensus kring hur kognitiv funktion bör mätas hos personer med OSA (11). Vilket har gjort det 

svårt att hitta jämförbara studier som har mätt kognitiv funktion med sifferrepetitionstestet 

från WAIS. Författarna hade heller inte tillgång till deltagarnas data för sifferrepetitionstestet 

både bakåt och framåt, istället har en sammanslagen poäng använts och det går därför inte att 

jämföra resultatet med liknande studier som använt bakåt och framåt separat istället för en 

sammanslagen poäng (33,34). En hypotetisk beräkning kan dock göras. Den italienska studien 
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anses lämpligare att jämföra med än den koreanska då det är ett annat EU-land. Studien ger ett 

hypotetiskt resultat på 10,3 med en utbildningsnivå på 11,2 år (33). Det hypotetiska italienska 

resultatet på ungefär 10 är betydligt mycket mindre än denna studies resultat på 15,7, vilken 

kan ge en antydan på att patientgruppen i den här studien inte har någon betydande kognitiv 

nedsättning. 

 

Det finns tidigare beskrivet att patienter med OSA kan ha en nedsatt kognitiv funktion där 

minne, inlärningsförmåga och uppmärksamhet oftast verkar påverkat (8). I en tidigare studie 

sågs att OSA-patienter har en större kognitiv nedsättning jämfört med en kontrollgrupp utan 

OSA, framförallt av uppmärksamhet och minne (35). Dock framkommer det i en meta-analys att 

det råder delade meningar om att OSA försämrar korttidsminnet (8). En hypotes till detta är att 

OSA-patienter verkar ha en nedsatt uppmärksamhet och eftersom uppmärksamhet går hand i 

hand med andra kognitiva funktioner så är det möjligt att det är en stor bidragande faktor. 

Enligt samma studie verkar åldrandet ha större betydelse för kognitiva nedsättningar än vad 

OSA har och att unga patienter med OSA upplever större kognitiva nedsättningar troligen för att 

dem är känsligare för rubbad sömn än vad äldre är (36). 

 

Tidigare studier har lyft att utbildningsnivån troligtvis är den största faktorn för en deltagares 

poäng på sifferrepetitionstestet (33,34). I den här studien fick deltagarna ange om de hade 

grundskola, gymnasium eller högskola som sin högsta utbildningsnivå. Det hade varit värdefullt 

med tillgång till antal skolår respektive deltagare slutfört för att kunna göra en jämförelse med 

tidigare resultat. 

 

Enligt studiens resultat fanns inget signifikant samband mellan aktivitet på moderat till hög 

intensitet och kognition. Enligt Roig et al. meta-analys (19) finns det endast ett fåtal studier som 

tittat på fysisk aktivitet och korttidsminnet separat, då få tester enbart mäter en enskild kognitiv 

funktion. Detta gör det svårt att jämföra med tidigare studiers resultat. Dock finns det studier 

som talar för att friska män och kvinnor i åldersgruppen 60-89 år som utfört aerob fysisk 

aktivitet på moderat till hög intensitet fått bättre resultat på sifferrepetitionstestet än de som 

utfört fysisk aktivitet på en lägre intensitet (37). Att aktivitet på högre intensitet kan ses 

förbättra kognitiv funktion hos en frisk grupp äldre anses vara relevant för den här studien. 

Författarna vet inte ifall deltagarna i ursprungsstudien har tränat på en tillräckligt hög intensitet 
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för att det skall kunna ge en förbättring av sin kognitiva funktion. Samma studie menar att 

intensiteten på aktiviteten är av större betydelse än mängden aktivitet för att förbättra kognitiv 

funktion, vilket kan vara en del av förklaringen till varför denna studie inte fann något signifikant 

samband mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion.  

 

Det har tidigare setts att fysisk aktivitet kan förbättra minnet hos friska personer och att fysisk 

aktivitet minskar den naturliga kognitiva försämringen som sker med ålder (19,20).  

Utifrån Fyss rekommendation om fysisk aktivitet på 30 minuter per dag, 5 dagar i veckan (38), så 

har patientgruppen ett genomsnitt på 72 minuter MVPA per dag under deras 4 valida dagar. 

Vilket innebär att majoriteten nådde upp till de allmänna rekommendationerna enligt Fyss. 

Detta innebär möjligtvis att Brown et al. (37) resonemang stärks, det vill säga att det är 

intensiteten på aktiviteten som är det viktiga för en förbättrad kognitiv funktion och inte 

volymen. 

 

Patientgruppen hade ett genomsnittligt MVPA på 72 minuter per dag utifrån deras 4 valida 

dagar, omräknat till en hypotetisk summa för hela veckan utifrån det dagliga genomsnittet fås 

504 minuter. Vilket är mer än 3 gånger så mycket som inklusionskriteriet på mindre än 150 

minuter MVPA per vecka. Detta innebär att patienterna antingen har underskattat hur mycket 

dem vanligtvis rör på sig eller att de har varit aktivare under dagarna då dem burit på 

accelerometern, vilket studier bekräftar är en vanlig felkälla för aktivitetsmätning (39). 

 

Något samband verkade inte finnas för patienters AHI och deras kognitiva funktion. Tidigare 

studier har påvisat en ökad kognitiv nedsättning med graden av OSA (40). Det har dock varit 

svårt att hitta studier där just kognitiv funktion mätt med sifferrepetitionstestet studerats. I en 

studie mättes OSA-patienters minne med flera metoder och där sågs inget samband på graden 

av symptom och kognitiv funktion mätt med sifferrepetitionstest (40), vilket är i linje med den 

här studien.  

 

Tidigare studier har resonerat kring att det troligen är många faktorer som påverkar kognitiv 

funktion hos patienter med OSA. En studie menar på att komorbiditeter som är vanligt 

förekommande, såsom kardiovaskulära sjukdomar, fysisk inaktivitet och obesitas har en större 

påverkan på de kognitiva aspekterna än vad exempelvis apneér, trötthet och låg syrgashalt i 
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blodet har till följd av OSA (41). En trolig faktor är att kortisol har en stor påverkan på patienter 

med OSA då det har setts en ökad kortisolnivå under natten och att kortisol är känt för att 

försämra inlärningsförmågan och minnet (42). Det är med andra ord oklart hur de exakta 

mekanismerna bakom OSA fungerar och hur sjukdomens symptom påverkar individens 

kognition.  

 

Det har visats i en studie att OSA-patienter med en medelålder på 49 år har en större kognitiv 

nedsättning jämfört med en kontrollgrupp utan OSA och medelålder på 44, framförallt av 

uppmärksamhet och minne. Samma artikel visar att patienter som behandlas med CPAP kan 

minska den kognitiva nedsättningen som obehandlad OSA ofta innebär, främst korttidsminne 

(35). Flera studier har visat att patienter som förbättrar sin AHI även förbättrar sin kognitiva 

funktion och specifikt korttidsminne (35,40).  

Metoddiskussion 

I denna studie användes sifferrepetitionstestet som är en utav 3 delar ur intelligenstestet WAIS 

för att testa korttidsminne (29). En meta-studie har sett att sifferrepetitionstestet med 

standardpoäng har en hög specificitet på 86,5% men endast en moderat sensitivitet på 59,7% 

(12). En moderat sensitivitet innebär att testet kommer att missa deltagare med kognitiva 

nedsättningar. En betydande svaghet med sifferrepetitionstestet är att testledaren läser upp en 

rad med siffror för patienten, vilket innebär att testet också testar hur väl en patient kan 

uppfatta och hantera information genom hörseln (43). Då alla individer har olika inlärningsstilar 

framförallt genom synen eller hörseln, så är det svårt att veta hur stor påverkan det har för 

resultatet (44). Det är även upp till testledaren att hålla samma nivå och ton för att testet ska 

vara lika för alla patienter. För att minska variation vid datainsamlingen så genomfördes 

testningen med en och samma sjuksköterska (25). Utöver variation hos testledaren så kan även 

en variation finnas hos deltagare med diagnoser som kan påverka patienters prestation varav 

den vanligaste är dyslexi (43). Då testet WAIS egentligen består av 3 delar för att testa 

korttidsminne är en hypotes att sifferrepetitionstestet på egen hand möjligtvis skulle ge ett för 

bristfälligt resultat för att fånga OSA-patienters nedsättning av korttidsminne. En svaghet med 

denna studie är att författarna inte kunde hitta några referensvärden för sifferrepetitionstestet, 

vilket gör det svårt att tolka deltagarnas resultat. 

 



17 
 

Mendelson et al. (45) har i en meta-studie sett att stegräknare används frekvent inom forskning 

för insamlandet av fysisk aktivitet hos personer med OSA vilket bara ger en parameter av en 

patients totala aktivitetsnivå, vilket är en begränsning. Ett annat sätt att mäta aktivitet är genom 

frågeformulär som är vanligt förekommande vid registrering av fysisk aktivitet (15,25). I den här 

studien användes accelerometerdata. Eftersom accelerometern fångar upp flertalet parametrar 

till exempel tid och energiförbrukning så ökar det trovärdigheten för insamlade data.  

 

Studier visar att mätning av fysisk aktivitetsnivå är en komplex process (46). Det är vanligt 

förekommande att patienter överskattar sin fysiska aktivitetsnivå vid subjektiva frågeformulär 

mer än vid objektiva mätningsmetoder, såsom accelerometer (45). Dock avviker deltagarna i 

den här studien från detta då de själva underskattade sin fysiska aktivitetsnivå. Vid inklusion i 

studien blev deltagarna intervjuade över telefon och det kan spekuleras kring om det hade sett 

annorlunda ut ifall rekryteringen inte skett via telefon utan istället vid ett fysiskt möte med 

forskningsassistenten. Vid intervju över telefon finns en risk att deltagarna inte tar sig tid att 

tänka igenom respektive fråga, vilket de möjligtvis skulle ha gjort vid ett fysiskt möte när det blir 

mer personligt. En annan möjlig förklaring är att deltagarna endast fick frågan om hur aktiva de 

var på fritiden. Då deltagarna inte har svarat på hur aktiva de är under en arbetsdag, är det 

möjligt att deras aktivitetsnivå på arbetet har påverkat variabeln MVPA. Författarna har valt att 

exkludera 4 stycken outliers för variabeln MVPA då deras värden hade ökat gruppens 

medelvärde avsevärt och dem hade på så vis inte representerat gruppen som helhet. En 

förklaring till deras höga värden kan vara att just dessa patienter har ovanligt fysiskt tunga 

arbeten som gör att de avviker från resterande i gruppen. 

 

En paradox när accelerometer används är också att individer får en ökad benägenhet att bli mer 

fysiskt aktiva. En studie visar att stillasittande och lågintensiv aktivitet påverkas, men troligen 

påverkas även moderat- till hög intensitet men inte till samma grad (47). Patienterna i 

ursprungsstudien hade på sig accelerometern i 7 dagar och medelvärdet på de olika 

intensitetsnivåerna beräknades utifrån 4 utvalda dagar eftersom en grupp patienter inte hade 

valida data för fler dagar. Det finns studier som stödjer att 3-5 dagar räcker för att mäta fysisk 

aktivitet bland vuxna och att MVPA påverkas mindre än låg- respektive stillasittande 

aktivitetsnivå (47,48). Enligt Baumann et al. (47) och Aadland et al. (29) behövs godkända 

mätningar från minst 7 till 10 dagar för att MVPA ska ge ett så reliabelt resultat som möjligt. 
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Forskare som använder sig av accelerometer behöver vara medvetna om att det finns en risk att 

deltagarna kan bli aktivare initialt, men att de över tid tenderar att bli mer stillasittande. Andra 

parametrar som väder och helgdagar har också betydelse för aktivitetsnivåer (47). Eftersom 

denna studie endast tittat på moderat- till högintensiv fysisk aktivitet är det svårt att veta hur 

resultatet blivit ifall andra faktorer som tid i stillasittande, lågintensiv aktivitet samt total fysisk 

aktivitet även varit inkluderat.  

 

På grund av att denna studie endast använt sifferrepetitionstest som utvärderingsmetod på 

samtliga frågeställningar och att det har varit problematiskt att hitta studier att jämföra 

resultatet med, så är det svårt att generalisera resultatet. Då sifferrepetitionstestet endast är ett 

deltest i WAIS, tyder det på att det behövs flera olika tester för att få en god bild över en 

persons kognitiva funktion.  

Klinisk nytta, samhällelig nytta och framtida forskning 

Då denna studie endast tittat på samband mellan moderat- till högintensiv fysisk aktivitet och 

kognition så behövs vidare forskning kring eventuella samband mellan stillasittande- respektive 

lågintensiv fysisk aktivitet och kognitiva funktioner hos personer med OSA och övervikt. Det 

skulle även vara av värde att undersöka hur patienters AHI och kognition påverkas av aktivitet 

på samtliga olika intensitetsnivåer för att kunna ge patienter med OSA och övervikt optimala 

aktivitetsrekommendationer.  

Etisk diskussion 

I ursprungsstudien inkluderades 71 män och endast 15 kvinnor vilket inte speglar prevalensen 

av OSA bland befolkningen på 4 % hos män respektive 2 % hos kvinnor i medelåldern (3). Det är 

vanligt förekommande inom vetenskap att det i större utsträckning forskas på män än kvinnor, 

vilket inte bara är ett etiskt dilemma, utan det resulterar även i att det blir komplicerat att 

generalisera studiers resultat till båda könen. Det har setts i en studie från 2019 att kvinnor 

fortfarande är i minoritet i kliniska studier än idag (49).        
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Konklusion 

Inget signifikant samband kunde ses mellan fysisk aktivitet på moderat till hög intensitet och 

kognitiv funktion. Inget signifikant samband kunde heller ses mellan grad av AHI och kognitiv 

funktion i patientgruppen. Det krävs ytterligare forskning med flera mätmetoder för kognitiv 

funktion för att bekräfta resultaten från denna studie. Det är viktigt med en förståelse för hur 

den kognitiva funktionen påverkas hos personer med OSA för att vårdgivare ska kunna optimera 

behandlingen till denna patientgrupp. 
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