”Ska det verkligen behövas
ett test till?”
MoCA som screeninginstrument
Erfarenheter från personal på minnesmottagningen
och i primärvården: en kvalitativ studie
Maria Svensson, ST-läkare, Vuxenpsykiatrin Växjö
maria.a.svensson@kronoberg.se

Vetenskaplig handledare: Hans Thulesius,
spec. i allmänmedicin, professor,

Sammanfattning

Bakgrund: MoCA är ett kognitivt screeninginstrument som införts som del i utredningen på
minnesmottagningen i Växjö 2018. Det har i forskningsstudier visat sig vara ett bra instrument
för att hitta mild kognitiv svikt och ett instrument som med fördel kan användas i första linjens
vård som screeninginstrument. MMSE är det test som används mest flitigt i Sverige och som
Socialstyrelsen har rekommenderat med högst prioritet tillsammans med klocktestet. Det finns
fakta som talar för att MMSE brister när det gäller att hitta kognitiv svikt tidigt och hos högpresterande individer. MoCA skulle kunna vara ett komplement i dessa patientgrupper.
Syfte: Att beskriva erfarenheter och åsikter som personalen på minnesmottagningen i Växjö har
av att jobba med MoCA som del i den kognitiva utredningen. Att få en bild av hur MoCA
används i primärvården i Region Kronoberg
Metod: Studien hade en kvalitativ design. Metoden för datainsamling bestod av intervjuer med
sjuksköterskor, psykologer samt läkare på minnesmottagningen i Växjö samt en kort enkät till
demensansvariga sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt läkare i primärvården. I upplägget av
intervjuer och bearbetning av insamlad fakta användes Grounded Theory som inspiration.
Resultat: Resultatet visade att personalen på minnesmottagningen ansåg MoCA vara ett bra
instrument både rent praktiskt i undersökningssituationen och ett bra komplement till övriga test
i utredningen. Högutbildade och högpresterande med MMSE över 25 sågs som en lämplig
patientgrupp. I primärvården var kunskapen kring MoCA liten framförallt hos läkarna.
Slutsats: Studien visade övervägande positiva erfarenheter av MoCA som screeninginstrument.
Det finns mycket som talar för att MoCA kan tillföra viktig information i utredningen. I
primärvården krävs mer utbildning av berörd personal för att MoCA ska kunna bli ett användbart
test i de basala demensutredningarna.
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Introduktion och bakgrund

Demens, statistik och forskning
Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 svenskar i en demenssjukdom och antalet individer
med demenssjukdom förväntas nästan fördubblas fram till år 2050.1 Detta innebär en stor
utmaning både för samhället i stort, för primärvården och för de specialiserade minnesmottagningarna.
Det pågår intensiv forskning för att förstå genesen till Alzheimers sjukdom och för att utveckla
läkemedel som kan bota sjukdomen. Kliniska studier pågår nu av monoklonala antikroppar och
förhoppningen finns att immunoterapi ska vara möjligt för att behandla sjukdomen.2 Om nya
läkemedel kommer ut på marknaden kommer det att ställas större krav på vården att hitta
individer, som riskerar att utveckla sjukdomen, tidigt i förloppet. Det finns även andra argument
till varför man måste bli bättre på att utreda degenerativa sjukdomar med kognitiv påverkan. En
anledning är att patienten och anhöriga får en bättre möjlighet till att planera livet utefter
diagnosen. Man kan avsluta sin yrkeskarriär på ett värdigt sätt, flytta till en mindre krävande
bostad innan sjukdomen hindrar ett aktivt deltagande i denna planering, skriva sitt testamente
innan man förlorar förmågan etc. I socialstyrelsens nationella riktlinjer betonas att ”fler personer
med demenssjukdom behöver utredas” och att man ska sträva efter ”mindre praxisskillnader vid
utvidgade demensutredningar”.1
SveDem är ett nationellt register för demenssjukdomar. Statistik från 2017 visar en mycket lång
utredningstid på vår minnesmottagning i Växjö (175 dagar), relativt låg andel av patienter med
neurokognitiv dysfunktion av Alzheimerstyp som medicineras med demensläkemedel (65 %)
samt högst andel neuropsykiatriska utredningar i landet (69 %).3 Vi står inför utmaningen att
minska utredningstiden, hitta patienter med Alzheimers sjukdom tidigt samt genomföra fler
utredningar trots resursbrist.
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Minnesutredningar i Kronoberg
I Region Kronberg finns ett vårdprogram för personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom.4
Där beskrivs utredningsgången med den basala demensutredning som primärvården står för och
den utvidgade demensutredningen som sköts av minnesmottagningen. I den basala utredningen
ingår: somatiskt status, inklusive EKG, psykiskt status, blodprover, DT-hjärna, genomgång av
aktuell läkemedelslista, anamnes genom strukturerad intervju från patient och närstående samt
kognitiv testning där man främst rekommenderar Mini Mental State Examination (MMSE),
Klocktest, The Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) och Depressionsbedömning med Geriatric Depression scale-15 (GDS-15). Som komplettering till denna testning
föreslås Montreal Cognitive Assesment (MoCA) och A Quick Test (AQT).
Efter den basala utredningen tar man ställning till om ytterligare utredning behövs för att ställa
diagnos. Behövs detta så skickas remiss till minnesmottagningen där den utvidgade utredningen
görs.
Den utvidgade utredningen ska enligt vårdprogrammet göras då den basala utredningen inte gett
tillräckligt underlag för att ställa diagnos. Det kan röra sig om speciella omständigheter som
försvårar utredningen t.ex. språkliga svårigheter, yrkesverksam ålder, kulturella aspekter. Det kan
också vara så att det är mycket svårt att fastställa vilken bakomliggande neurodegenerativ sjukdom det rör sig om, ett hastigt förlopp, misstanke om mer ovanlig kognitiv sjukdom t.ex. Lewy
Body, Parkinsson, eller frontotemporallobsdemens eller att det rör sig om men mild kognitiv
nedsättning tidigt i ett sjukdomsförlopp. Vid beteendestörningar psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) kopplas också minnesmottagningen in.
Den utvidgade utredningen innehåller på minnesmottagningen ett hembesök av sjuksköterska
som tar anamnes och gör minnestestning med MMSE, RUDAS och MoCA (om MMSE resultat
25 eller över). Läkarbesök med kompletterande anamnes och somatiskt status görs därefter och
sen beställs de utredningar som bedöms behövas som tex. magnetröntgen, neuropsykiatrisk
testning av psykolog, analys av biomarkörer i cerebrospinalvätska, arbetsterapeutisk bedömning,
logopedbedömning och eventuella ytterligare röntgenundersökningar.4
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Montreal Cognitive Assessment, MoCA
MoCA, Montreal Cognitive Assesment, är ett kort minnestest som tar ungefär 10 minuter att
utföra. Testet konstruerades i Canada för att hjälpa läkare i första linjens sjukvård att upptäcka
Mild Cognitive Impairment (MCI). MCI är ett mellansteg mellan normalt kognitivt åldrande och
demenssjukdom som föregår och ofta leder till utveckling av demenssjukdom. MMSE (Bilaga 3),
som är det test som använts mest för kognitiv screening i Sverige, har upptäckts ha brister när det
gäller att hitta MCI.5,6 Det finns en studie från Minneskliniken i Skåne där 466 patienter med
subjektiv upplevd kognitiv nedsättning inkluderades och där man fann att MMSE inte kan
särskilja mellan MCI och subjektivt upplevd kognitiv nedsättning (SCD). Inte heller vid tillägg av
klocktest kunde man skilja mellan tillstånden tillräckligt säkert.7
MoCA täcker 8 kognitiva domäner (Bilaga 1 och 2) och har i en valideringsstudie 2005 visats ha
hög sensitivitet och specificitet för att upptäcka MCI hos patienter med resultat över 26 poäng på
MMSE (Bilaga 3). Man har efter det gjort många olika typer av studier för att utvärdera MoCA i
förhållande till MMSE. Det har gjorts tabeller och diagram8,9 för att översätta resultaten mellan
minnestesterna och man har även utarbetat svenska gränsvärden för MoCA.10,11

Införandet av MoCA
I december 2018 genomfördes ett utbildningstillfälle för sjuksköterskor, arbetsterapeut,
psykologer och läkare på äldrepsykiatriska mottagningen i Växjö. Målet var att ge personalen bra
bakgrundsinformation och god kunskap om utförandet och tolkningen av MoCA. Därefter
infördes MoCA som del i den kognitiva utredningen. MoCA skulle genomföras om patienten
hade ett resultat på 25 poäng eller över på MMSE och om patienten hade en god kunskap i det
svenska språket. Det skulle genomföras av sjuksköterskorna i hemmiljö i samband med det
obligatoriska hembesöket som alltid görs som inledning på den kognitiva utredningen.
I nuläget använder sjuksköterskorna på minnesmottagningen tre olika minnestest vid hembesöken; MMSE, RUDAS och MoCA. MMSE görs alltid först och om resultatet är över 25 går
man vidare med MoCA. RUDAS görs alltid när det finns misstanke om språkliga svårigheter t.ex.
svenska inte är modersmålet och om MMSE resultatet är över 25.
Vissa patienter kommer därför att göra tre olika tester under hembesöket vilket tar minst 30
minuter i anspråk och kan upplevas som omständligt.
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Det är nödvändigt att utvärdera detta så att utredningsförfarandet blir så smidigt, effektivt och
säkert som möjligt framöver både för personalen och också patienterna. En kvalitativ analys av
MoCA kan tillföra ny kunskap om utredningsförfarandet och om de upplevda för och nackdelar
som MoCA har i förhållande till andra instrument. Att en minnestestning blir adekvat är
beroende både på testets uppbyggnad, instruktionerna och att det är användarvänligt och genomförbart i en utredningssituation.
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Syfte

Att beskriva erfarenheter och åsikter som personalen på minnesmottagningen i Växjö har av att
jobba med MoCA som del i den kognitiva utredningen. Att få en bild av hur MoCA används i
primärvården i Region Kronoberg.
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Material och metod

Design
En kvalitativ studie där sex sjuksköterskor som genomför kognitiva utredningar i hemmiljö, en
psykolog som genomför neuropsykiatriska utredningar på mottagningen, samt en läkare som gör
kognitiva utredningar och ställer diagnos har intervjuats om deras erfarenheter av MoCA. (Bilaga
4) Ytterligare en psykolog på minnesmottagningen har tillfört sina åsikter genom kortare samtal.
Intervjuerna har skett med inspiration från Grounded Theory med öppna frågor initialt och en
djuplodande intervjuteknik.12, 13 Till detta har även information via en kort enkät inhämtats från
demensansvariga på vårdcentralerna i länet och primärvårdsläkare. (Bilaga 5).

Studiepopulation/urval
MoCA infördes på minnesmottagningen i Växjö 2018-12-18. Testet har genomförts på patienter
som haft MMSE över 25 poäng och har utförts av sjuksköterskor i hemmiljö.
Jag har valt att ta med alla personalkategorier som kommer i kontakt med MoCA på minnesmottagningen i Växjö. Det är sjuksköterskorna som har den stora erfarenheten av att utföra testet
och de har även värdefull kunskap om andra verktyg såsom MMSE och RUDAS.
Även om inte läkare och psykologer utför själva testet ansåg jag det viktigt att få med deras
åsikter då det är de som sammanställer resultaten på utredningen, utför vidare kognitiv testning,
fattar beslut om vad som behöver göras utöver minnestestningen och slutligen tillsammans ställer
diagnosen. Tolkningen av MoCA är något som sjuksköterskorna inte gör medan läkarna måste
vara kunniga i. Psykologerna har en mycket bred kunskap om att utföra en mer ingående
minnestestning och flera av de delar som ingår i MoCA har de utfört under många år fast i andra
testbatterier.
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Datainsamling
Intervjuerna genomfördes på minnesmottagningen i Växjö med berörd personal och anteckningar fördes samt renskrevs direkt efter intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes skickades
ett informationsbrev ut via mail och information gavs på ett möte på kliniken. Intervjuerna
analyserades kontinuerligt och innehållet systematiserades och grupperades med hjälp av min
handledare med god kunskap om GT-Grounded Theory.12, 13
Parallellt med denna process skickades en enkät till primärvården ut för att komplettera
informationen med primärvårdens kunskap och åsikter kring MoCA. (Bilaga 5)
En kvalitativ analys valdes då syftet var att analysera användbarheten av testet i den kliniska
vardagen på minnesmottagningen i Växjö och viktig information om hur personalen uppfattar
testet ofta går förlorade i kvantitativa studier. En kvalitativ studie kan därför tillföra aspekter som
inte framkommer vid kvantitativa mätningar.

Etiska aspekter
Eftersom personal inom Region Kronoberg intervjuades och studien är ett studentarbete och inte
är forskning i etikprövningslagens mening bedömdes prövning hos EPN eller Region
Kronobergs Forskningsetiska råd inte vara nödvändigt.
Det finns en risk med att intervjua sina arbetskamrater, då den relation man har sedan tidigare
kan påverka vad som framkommer i intervjun. Informationen kan färgas av vad den gängse uppfattningen på kliniken är och starka personligheter kan lysa igenom och påverka sina arbetskamraters åsikter. I studien presenteras inte namn, ålder, kön och nationalitet på de intervjuade.
Detta för att individuella uttalanden inte ska gå att knyta till specifika individer.
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Resultat

Resultatet bygger på åtta personliga intervjuer på minnesmottagningen (sex sjuksköterskor som
genomfört ca 5-20st MoCA, en psykolog och en läkare), ett kort samtal med en psykolog på
Vuxenpsykiatri kring tolkning av MoCA, samt enkätsvar från åtta läkare, sju sjuksköterskor och
två arbetsterapeuter i primärvården.
Det var tydligt att sjuksköterskor och arbetsterapeuter i primärvården hade kunskap om MoCA
men att få hade använt det. Bland läkarna primärvården hade enbart en av åtta som svarade på
enkäten kunskap om MoCA och ingen hade tolkat det. Utifrån dessa resultat valde jag att inte gå
vidare med intervjuer i primärvården.
Vid analys av intervjuerna framkom tre huvudkategorier; Testet, patienten, och Tolkningen. Varje
huvudkategori har deltas in i två underkategorier (Figur 1).

Testet

Patienten

Tolkningen

Testets uppbyggnad

Ålder

Tid och erfarenhet

Testsituationen

Utbildning och
prestationsförmåga

Komplement eller
ersättning

Figur 1. Huvudkategorier
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Testet
Kategorin Testet är uppdelad i underkategorierna Testets uppbyggnad och Testsituationen.
Här redovisas åsikter om hur testet ser ut och vilka delar som ingår. Där beskrivs åsikter kring
instruktionerna och även hur de olika testerna är uppbyggda både i svårighetsgrad och vad som
skiljer sig jämfört med MMSE.
De problem och tillgångar som kan finnas i själva testningen framställs och felkällor definieras
både hos den som testar och den som testas. Hur testningen läggs upp är en viktig faktor som
framkommer under intervjuerna på minnesmottagningen och vilka erfarenheter som testaren bär
med sig.

Testets uppbyggnad
MoCA presenteras vid utredningen för patienten som får rita direkt på det och därför kan
layouten ha en större betydelse än på MMSE där själva testblanketten bara ses av testledaren.
Personalen på minnesmottagningen i Växjö beskriver sina reaktioner på testets utseende. Flera
har uppfattat kubtestet och klocktestet som litet och hela testet som ganska rörigt i utseendet.
Alla sjuksköterskor har dock noterat att klockan och kuben fungerar väldigt bra och att den
begränsade ytan inte för något negativt med sig utan tom. av vissa uppfattas som något positivt
då patienten inte kan ”sväva ut”.
Bilderna på djuren uppfattas som tydliga och även resten av testet som lätt att se och följa.
Det första jag tänkte när jag såg testet var -pappret är rörigt! ... det är hoptryckt, små rader och man
märker att de ville få plats på en sida… men nu när jag gjort några test… kan jag t.o.m. uppskatta att
det är på ett papper.
Ett litet häft finns med noggranna instruktioner till varje uppgift. (Bilaga 2). Det står citat i varje
instruktion så man kan följa instruktionen ordagrant vid genomförandet.
Alla som genomfört testningen uppfattade instruktionerna som bra, tydliga och lätta att följa.
Däremot uppfattade flera att de behövde använda sig av instruktionshäftet fortfarande även om
de utfört 5-20 MoCA-test. Detta för att kunna vara noga med att säga rätt instruktion.
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MoCA har vissa likheter med MMSE. Gör man båda kan en del kännas som upprepningar.
Subtraktionen och orienteringen är tydliga upprepningar och görs klocktestet som ett
komplement till MMSE så blir det även där en upprepning. Några deltest finns inte alls på
MMSE; visospatiala-testet med siffror och bokstäver (Trail-making-test) och kuben, uppmärksamhetstesten med siffror och bokstäver, ordflödet och abstraktionen. Några deltest finns på
MMSE men i annan utformning; benämning, fördröjd återgivning och språk-testet med
meningarna.
Personalen på minnesmottagningen uppfattade att vissa deltest blev onödiga upprepningar om
man just utfört MMSE och klocktest och de uppfattade vissa deltest som klart svårare för
patienterna än på MMSE och några deltest som lätta. De deltest som uppfattades som svåra för
patienterna var visuospatiala-testet med siffror och bokstäver, fördröjdåtergivning med fem ord,
siffrorna baklänges, abstraktionen, klockan och ordflödet. Lätta deltest var språktestet med
meningarna, att knacka vid bokstaven A (uppmärksamhet) och benämningstestet. Alla intervjuade uppfattade MoCA som ett svårare test än MMSE (och RUDAS).
MoCA är mer krävande..
Man märker att det blir skillnad i resultatet jämfört med MMSE..

Testsituationen
De som arbetat aktivt med MoCA under en längre tid ansåg inte att testet var svårt att instruera
och genomföra i stort. När instruktionssituationen blev svår såg de ofta brister hos patienten som
gjorde att de hade svårt att ta in instruktionerna. Det fanns en del skillnader i hur de uppfattade
de olika deltesten.
Visospatiala-testet uppgav några var svårt att instruera och även ordflödet nämndes som ett test
där instruktionerna kan vara svåra att både ges och förstås. Det framkom även att det ibland var
lätt att ge för mycket instruktioner, t.ex. på klockan eller att upprepa orden i minnesdelen för
många gånger för att patienten inte var koncentrerad. Flera sjuksköterskor hade med
instruktionerna fortfarande och läste igenom dem inför varje gång för att vara säkra på att göra
rätt trots att de genomfört ganska många MoCA-test.
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Att vara tydlig och att fånga patientens uppmärksamhet var grundläggande för att testresultatet
skulle bli så bra och säkert som möjligt. Att ha ögonkontakt och tala med tydlig röst poängterades.
Alla sjuksköterskor på minnesmottagningen utför MoCA vid hembesök hos patienten. De följer
vid hembesöket en hembesöksmanual där anamnesen är mycket noggrann. Alla började med
anamnesen och tog minnestesterna senare i besöket. Några valde att avbryta anamnesen och göra
minnestesten innan patienten blev för trött medan några gjorde minnestesten i slutet av
hembesöket. Hade inte MMSE gjorts nyligen så började alla med detta test och gick sedan
beroende på resultatet vidare till MoCA och/eller RUDAS.
Alla hade uppfattat trötthet som en viktig felkälla i testsituationen och detta löstes på olika sätt.
Man såg till att patienten fick en paus innan testningen, fick något att äta och dricka eller ibland
tog man testningen vid ett andra hembesök. Sjuksköterskor med lång erfarenhet av kognitiv
testning valde ofta att ta testen tidigare i samtalen just för ätt undvika trötthet.
Dåligt självförtroende hos patienten kunde ibland leda till att patienten inte ville fortsätta
testningen och motivationsbrist fanns också med i bilden. Hemmiljön sågs som en stor tillgång
då de upplevde patienterna som mer avslappnade när de befann sig i välkänd miljö. Det fanns
även patienter som tyckte att testningen var rolig.
Nedsatt hörsel och syn samt språksvårigheter sågs som ett hinder i vissa fall och alla var noga
med att kontrollera att patienten hade bästa förutsättningar med bästa ljus och ljudförhållanden
samt eventuella hör- och synhjälpmedel. MoCA-testning med tolk hade inte utförts av dem som
intervjuades.
Att utföra flera screeningtest sågs som både en svårighet och en tillgång. Vissa patienter blev för
trötta, hade inte vilja och tålamod att genomföra flera test och för personalen kändes det ibland
som onödiga upprepningar. Tillgången var att man kunde skräddarsy screeningen mer utefter
patientens förutsättningar och välja att prioritera det test som man ansåg mest adekvat till
patienten i fråga.
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Patienten
Denna är indelad i underkategorierna Ålder och Utbildning och prestationsförmåga. Dessa beskriver
vilka patienter som MoCA anses passa till och vilka patientrelaterade faktorer som kan påverka
om MoCA ses som ett bra screeninginstrument.

Ålder
Sjuksköterskorna på minnesmottagningen träffar patienter i många åldrar och har utfört MoCA
oavsett ålder om MMSE legat högt. Det har inte framkommit att det skulle vara svårare att utföra
MoCA på äldre välbevarade patienter utan de flesta var nöjda med MoCA i alla ålderskategorier.
De tillfällen som sjuksköterskorna undvikit MoCA var framförallt om det fanns andra psykiska
sjukdomar så som nedstämdhet eller psykos eller om de uppfattat situationen för jobbig för
patienten pga. trötthet, långsamhet och annan sjukdom.
I primärvården påpekade flera att de använde MoCA på yngre patienter eller att de inte använde
MoCA på grund av att de utredde mest äldre patienter med låg utbildning.

Utbildning och prestationsförmåga
På minnesmottagningen var instruktionerna att göra MoCA om patienten presterar 25 poäng eller
mer på MMSE. De flesta har följt dessa instruktioner, någon uppfattade instruktionerna som
oklara och någon gjorde MoCA om MMSE låg över 23. Den sammanfattade uppfattningen var
att MoCA var svårt att utföra och tog lång tid om patienten hade låg kapacitet. Det kunde vara
svårt att genomföra testet på ett smidigt och snabbt sätt om patienten låg på 25 poäng eller lägre.
Det fanns en samlad uppfattning om att testet passar bäst för högutbildade eller högpresterande
patienter med högt resultat på MMSE. Det ansågs kunna bli stigmatiserande att utföra på svaga
patienter med risk att de kände sig kränkta eller värdelösa.
Läkaren som intervjuades ansåg att MoCA skulle kunna användas på alla patienter som första test
och att man om det blev alltför svårt eller stigmatiserande skulle kunna avbryta iså fall.
Psykologen påpekade att kuben ska vara oberoende av skolgång men att femhörningarna på
MMSE inte är oberoende av skolgången. De fem orden utan inbördes relation framfördes vara
ett test som tillförde mycket i tolkningen när det gällde högpresterande personer.
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MoCA är ett jättebra test som jag inte vill vara utan, det ska ju fånga upp de högpresterande och det är ett
mycket viktigt verktyg för att fånga upp dem..
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och läkare i primärvården tillfrågades via en enkät om sin
uppfattning om när MoCA passar att användas. Många kunde inte svara på frågan men några
som hade fått utbildning eller använt MoCA ansåg att testet passade bäst för högutbildade och
unga personer och använde det just till dessa patientkategorier.

Tolkningen
Denna kategori har delats in i två underkategorier: Tid och erfarenhet och Komplement eller ersättning.
Här beskrivs åsikter kring vad som påverkar tolkningen av MoCA och vad MoCA kan tillföra
screeningen/utredningen.

Tid och erfarenhet
På minnesmottagningen uppfattade både psykologer och läkare MoCA som värdefullt. Det tar
lite längre tid att lära sig, att utföra och att sätta sig in i men när man väl har gjort det så uttryckte
en läkare att det tillförde mycket värdefull information till utredningen. Med ökad kunskap om
MoCA trodde läkaren att detta test skulle kunna ersätta MMSE.
Psykologen som intervjuades uppfattade att mönstret som framträdde på MoCA ofta stämde
med det resultat som sen framkom på den neuropsykologiska testningen, men det fanns
undantag där resultaten inte överensstämde.
I primärvården framkom att 7 av 8 läkare som svarat på enkäten inte hade kunskap om MoCA
och att det i flera fall handlade om tidsbrist och vana vid att använda MMSE som gjorde att de
inte hade lärt sig det eller börjat använda det.

Komplement eller ersättning
Det var slående hur inställningen hos de som utfört testet på minnesmottagningen hade vänt från
skepticism vid införandet till i princip bara positiva ordalag. Ingen av sjuksköterskorna eller
psykologerna ville vara utan MoCA i fortsättningen och de såg det som ett bra komplement i
utredningen, men inte en ersättning för MMSE. De var alla överens om att det är ett svårare test
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än MMSE och att det fångar upp högpresterande bättre. Det var både svårighetsgraden och
teststrukturen som tilltalade och upplevdes tillföra mycket information. Den läkare som deltog i
den fördjupade intervjun var av annan åsikt. Enligt denne kunde MoCA ersätta MMSE i
framtiden eftersom det ger ett mycket mer adekvat resultat än MMSE. Denna läkare uppfattade
MMSE som mycket osäkert.
Jag tittar mycket mer på MoCA än på MMSE nu.
Bland sjuksköterskorna som utförde testet, psykologer och läkare framkom även mer detaljerad
information om vilka tester de tyckte tillförde mycket i utredningen. Ordflödet är ett exempel där
ny kunskap kan tillföras i utredningen både pga. att snabbhet krävs och att det testet av
erfarenhet från en psykolog bäst framkallar perservationer och konfabulationer. Abstraktionen
sågs också som ett bra komplement, som inte finns på MMSE, för att kunna utvärdera fler
funktioner. Visospatiala testet med siffror och bokstäver uppfattade den intervjuade läkaren
tillförde mycket värdefull information. Både benämningstestet som har svårare ord att plocka
fram och fördröjdåtergivning med 5 ord utan gemensam nämnare ansågs vara betydligt vassare
än de motsvarande testen i MMSE.
Den ger bättre fingervisning om man ska fortsätta utredningen.
Att MMSE är för lätt för att fånga personer med mild kognitiv svikt var alla överens om och att
MoCA ansågs bättre för detta ändamål framkom också tydligt i intervjuerna. Att inte missa
patienter som behöver en fortsatt utredning och att inte försätta patienter i ovisshet för att man
inte får något utslag på MMSE tidigt i förloppet såg som en stor vinst.
Man kan ha 30 poäng på MMSE och ändå ha stora brister. MoCA visar lite mer:

En av psykologerna betonade vikten av att analysera enskilda frågor och inte bara titta på
slutpoängen för att testet ska tillföra så mycket information som möjligt i utredningen.
Helheten är viktig i utredningen och felkällor som kan påverka resultatet som t.ex. medicinering och
somatiska sjukdomar.
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”Skenet bedrar”
Det mest framträdande i denna kvalitativa studie har varit att den skeptiska hållning som man
initialt känt till MoCA med tiden har förvandlats till en övervägande positiv bild av testet. Många
var skeptiska till utseendet. Det uppfattades som rörigt, hoptryckt och att det fanns för lite
utrymme för patienten att rita på. Flera uttryckte att de var frågande till om det verkligen skulle
behövas ett test till i utredningen men ingen ville ta bort det när de väl hade använt det.
Alla på minnesmottagningen tyckte att det tillförde viktig information i utredningen.
MoCA resultatet stämmer mer med den kliniska bilden man ser. Det är ju tänkt att användas i
primärvården men jag tycker att det är värdefullt även hos oss.
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Diskussion

I denna rapport har jag utvärderat MoCA, ett screeningtest som är tänkt att använda för att sålla
ut patienter med kognitiva nedsättningar tidigt i förloppet och hitta de patienter som riskerar att
utveckla en demenssjukdom. Testet uppfattades först som rörigt och hoptryckt med brist på plats
men efterhand blev alla användarna betydligt mer nöjda med testets utformning, innehåll och
funktion.

Resultatdiskussion
Ska det verkligen behövas ett test till?
Den frågan ställde sig en av de intervjuade när MoCA infördes på minnesmottagningen i Växjö.
En högst relevant fråga då både MMSE, klocktest och RUDAS gjordes på de flesta patienterna.
Resultatet i studien visade dock en tydligt positiv erfarenhet av MoCA, på minnesmottagningen i
Växjö, både rent praktiskt i testsituationen samt i tolkningen av screeningundersökningen, för att
få en bredare bild när ställningstagande kring fortsatt utredning skulle tas. Alla personalkategorier
tyckte att testet har en plats i screeningen vid det första kartläggande besöket. Det framkom att
inte alla patientkategorier ansågs lämpliga för MoCA och då handlade det främst om de som
kommit långt i sin demensutveckling, de med låga poäng på MMSE och även de med tydlig
psykiatrisk samsjuklighet. Åsikten att det skulle kunna ersätta MMSE var en läkare ensam om.
Hur MoCA uppfattades som screeninginstrument i primärvården går inte att avgöra i denna
studie då bara få personer utfört MoCA på ytterst få personer. Dock framgick det tydligt att
många läkare i primärvården inte har kunskap om MoCA. Om det i framtiden ska vara möjligt att
börja använda MoCA i primärvården krävs ytterligare utbildning av personalen i allmänhet och
läkarna i synnerhet. Finns inte efterfrågan och kunskapen att tolka testet hos läkarna kommer
sannolikt MoCA inte att tillföra något i primärvårdens basala utredning framöver.
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Det finns rekommendation med prioritet 5 från Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna (2018)
att använda MoCA som del i den basala demensutredningen. Klocktest i kombination med
MMSE har högre prioritet dvs. 2 och även RUDAS vid annat modersmål och låg utbildning har
prioritet 2.1
Kunskapsläget talar för att det finns en takeffekt när man använder MMSE och denna innebär att
de finns risk att missa patienter med höga poäng på MMSE men som trots detta har en kognitiv
sänkning.6 MoCA är ett bra instrument för att hitta mild kognitiv svikt och diagnosticera
Alzheimers tidigt och man har inte sett samma takeffekt på detta test.9 I en systematisk översikt
och Metaanalys publicerad 201514 kommer man fram till slutsatsen att MoCA är det bästa
alternativet vid screening för att hitta mild kognitiv svikt (MCI).
Sammanfattningsvis pekar forskningen åt att MoCA är ett bra instrument att använda för att hitta
kognitiv svikt tidigt.

Metoddiskussion
Resultaten som presenterats i studien visar de intervjuades egna åsikter och erfarenheter av
MoCA och är ingen strukturerad utvärdering av testets giltighet och kvalitet. Personer med mest
erfarenhet intervjuades och trots det rör det sig bara om drygt åtta månaders erfarenhet av att
använda MoCA och mellan 5-20 utförda/tolkade MoCA per person. Det hade troligen varit
bättre om man hittat personer med längre erfarenhet. Enbart en psykolog och en läkare deltog i
fullständiga intervjuer vilket är för lite. För att komplettera information angående tolkningen av
testet kontaktades ytterligare en psykolog för kortare samtal och information från primärvårdens
läkare inhämtades via enkät. Tyvärr tillförde detta inte så mycket information då inga av läkarna i
primärvården hade erfarenhet av att jobba med MoCA.
Enkäten till primärvården tillförde dock kunskap om hur kunskapsläget kring MoCA ligger i
första linjens vård och i vilken utsträckning det används där.
Intervjuerna utfördes av person med anknytning till kliniken och med förkunskap om MoCA
vilket kan ha haft betydelse för hur resultatet tolkats. För att undvika detta har intervjumaterialet
bearbetats grundligt för att säkerställa att resultaten enbart är hämtade därifrån. Det som kan ha
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varit positivt är att förförståelsen kan ha lett till mer fördjupade intervjuer där mer detaljinformation kan ha framkommit.

Slutsats
MoCA ansågs vara ett test med bra struktur, användarvänligt och ett viktigt komplement i
screeningundersökningen på minnesmottagningen för de patienter som presterar höga poäng på
MMSE. MoCA ansågs täcka in fler områden och ha svårare deltest som kan skärpa diagnostiken.
Personalen på minnesmottagningen ville inte vara utan MoCA utan såg det som ett verktyg som
kan förbättra utredningsförfarandet.
I primärvården var erfarenheten av MoCA mycket begränsad och ingen hade använt MoCA
regelbundet varför det inte var meningsfullt att utvärdera testet ytterligare där. Mer kunskap hos
framförallt läkare skulle kunna leda till ett mer frekvent användande av MoCA i framtiden.
Resultaten ligger helt i linje med kunskapsläget forskningsmässigt där mycket talar för att MoCA
tillför viktig information i utredningen tidigt i förloppet av en demenssjukdom. Den positiva
inställningen till testet hos de som utfört det talar för att det kan komma att få en bredare
användning som screeninginstrument i framtiden.
En större kvalitativ studie innefattande fler kliniker och fler intervjuer alternativt en stor enkät
studie behövs för att få resultat som kan generaliseras.

Tack!
Stort tack till personalen på minnesmottagningen som ställt upp på intervjuer och samtal. Tack
även till de som svarat på min enkät i primärvården, samt min handledare Hans Thulesius.
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Bilagor
Bilaga 1

Bilaga 2

Montreal Cognitive Assessment
(MoCA)
Version 7.0

Instruktioner för testning och utvärdering
MoCA utformades som ett snabbt screening-instrument för lätt kognitiv funktionsnedsättning. Det utvärderar olika kognitiva domäner: uppmärksamhet och koncentration,
exekutiva funktioner, minne, språklig förmåga, visuokonstruktiva förmågor, abstrakt
tänkande, räkneförmåga och orientering. Det tar ungefär 10 minuter att göra ett MoCA-test.
Högsta möjliga resultat är 30 poäng och 26 poäng eller mer indikerar normal funktion.
1. Alternerande Trail-making test
Testinstruktion: Undersökaren instruerar försökspersonen: ”Dra en linje från siffra
till bokstav i stigande ordning. Börja här [peka på (1)] och dra en linje från 1 till A,
sedan till 2 o.s.v. Sluta här [peka på (E)].
Poängberäkning; Ge en poäng om försökspersonen klarar 1-A-2-B-3-C-4-D-5-E
utan några korsande linjer. Alla fel som inte genast självkorrigeras, ger 0 poäng.
2. Visuokonstuktionell förmåga (kuben)
Testinstruktion: Undersökaren pekar på kuben och ger följande instruktion: ”Rita av
den här figuren så noga du kan i utrymmet nedanför”.
Poängberäkning: En korrekt utförd uppgift ger en poäng:
a. Figuren måste vara tredimensionell
b. Alla linjer måste finnas med
c. Inga extra linjer lags till
d. Linjerna är relativt parallella med snarlik längd (perspektivförkortning
accepteras)
Alla kriterier måste vara uppfyllda för att poäng ska ges.
3. Visuokonstruktionell förmåga (klockan)
Testinstruktion: Peka på högra tredjedelen av utrymmet och ge följande instruktion:
”Rita en klocka med alla siffror och låt den visa tiden tio över elva”.
Poängberäkning: En poäng ges för vardera av följande kriterier:
a. Kontur (1p): urtavlan måste vara cirkulär med endast mindre avvikelse (t.ex.
cirkeln sluts inte helt, men närapå).
b. Siffrorna (1p): alla timsiffror måste finnas med och inga extra; de måste
vara i korrekt ordningsföljd och placerade i ungefär rätt kvadrant; romerska
siffor godkänns, liksom siffror placerade utanför urtavlan.
c. Visarna (1p): det måste finnas två visare som tillsammans anger rätt tid;
timvisaren måste vara tydligt kortare än minutvisaren; visarna måste vara
centrerade på urtavlan och mötas i mitten.
Alla kriterier måste vara uppfyllda för att poäng ska ges.

4. Benämning
Testinstruktion: Börja till vänster, peka på var figur och säg: ”Vad kallas det här
djuret?”
Poängberäkning: En poäng ges för följande svar: (1) lejon, (2) noshörning, (3)
kamel eller dromedar.
5. Minne
Testinstruktion: Undersökaren läser en lista med 5 ord i ett tempo av ett per sekund,
efter följande instruktion: ”Detta är ett minnestest. Jag kommer att läsa upp ett
antal ord som du ska komma ihåg nu och längre fram. Lyssa noga. Upprepa, när
jag är klar, så många du kan komma ihåg. Det spelar ingen roll i vilken ordning du
säger dem.” Bocka av på blanketten varje ord försökspersonen producerar på första
försöket. När försökspersonen indikerar att han/hon är klar (har angett alla ord),
eller inte kan komma ihåg fler, läs orden igen efter följande instruktion: ”Jag
kommer nu att läsa orden en andra gång. Försök komma ihåg dem och säg så
många ord du kan, inklusive de ord du nämnde första gången.” Markera i rutan på
blanketten varje ord försökspersonen kommer ihåg efter andra försöket.
Tala efter andra försöket om för försökspersonen att hon/han kommer att blir
tillfrågad igen genom att säga: ”Jag kommer att fråga dig igen om vilka ord du
minns, i slutet av testet.”
Poängberäkning: Inga poäng ges för svar i första och andra försöket.
6. Uppmärksamhet:
Testinstruktion, sifferserie framlänges: Ge följande instruktion: ”Jag kommer att
läsa upp några siffor. Upprepa dem efteråt för mig precis som jag sa dem”: Läs de
fem siffrorna i ett tempo av en siffra per sekund.
Testinstruktion, sifferserie baklänges: Ge följande instuktion: ”Nu kommer jag att
läsa upp några siffror till , men när jag är klar ska du upprepa dem baklänges.”
Läs de tre siffrorna i ett tempo av en siffra per sekund.
Poängberäkning: Ge en poäng för var siffersekvens som återges korrekt. (OBS:
korrekt återgivning baklänges är 2-4-7).
Testinstruktion, uthållig uppmärksamhet: Undersökaren läser upp en sekvens
bokstäver i ett tempo av en per sekund, efter följande instruktion: ”Jag kommer att
läsa upp ett antal bokstäver. Varje gång jag läser bokstaven ”A”, ska du knacka i
bordet. Om jag läser en annan bokstav ska du inte knacka.”
Poängberäkning: Ge ett poäng för noll till ett fel (ett fel är en knackning efter fel
bokstav eller utebliven knackning efter bokstaven ”A”).
Testinstruktion, 7-serie: Undersökaren ger följande instruktion: ”Nu ger jag dig
räkneuppgiften att subtrahera sju från 100 och sedan fortsätta dra sju från nästa tal
till dess jag säger att det är klart.” Upprepa denna instruktion en gång om det
behövs.
Poängberäkning: Uppgiften tilldelas maximalt tre poäng. Ge inga (0p) om inga

subtraktioner är rätt, 1p om endast en subtraktion är korrekt, 2p för två eller tre
korrekta subtraktioner och 3p för fyra eller fem korrekta subtraktioner. Var
subtraktion bedöms för sig, dvs om försökspersonen svarar fel men sedan
subtraherar korrekt från det felaktiga värdet, ska det räknas som ett korrekt svar.
Till exempel, om försökspersonen svarar ”92-85-78-71-64” är ju ”92” fel, men alla
följande subtraktioner korrekta. Detta är totalt ett fel och ska ge 3p på uppgiften.
7. Upprepa mening
Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Jag kommer att läsa upp
en mening. Upprepa den sedan, precis som jag läser den [paus] Jag vet att det är
Johan som ska få hjälp idag.”Efter svaret, säg: ”Nu ska jag läsa upp en annan
mening. Upprepa den sedan, precis som jag läser den [paus] Katten gömde sig
alltid under soffan när det var hundar i rummet.”
Poängberäkning: Ge en poäng för var rätt återgiven mening. Var uppmärksam på fel
som innebär utelämnande (t.ex. att ”det är” eller ”alltid” utelämnas) och
ersättning/tillägg (t.ex. ”Johan är den som hjälpte till idag”, ersättning av ”gömde”
med ”gömmer”, förändrar plural et c.)
8. Ordflöde
Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Säg så många ord du kan
komma på som börjar på en viss bokstav i alfabetet, som jag ska ge dig strax. Du
kan säga vilket ord du vill, utom namn (som Stina eller Stockholm), tal, eller ord
som låter samma i början men olika i slutet, som till exempel kär, kärlek, käresta.
Efter en minut säger jag till dig att avbryta. Är du klar? [paus]. Säg mig nu så
många ord du kan som börjar på bokstaven F. [ta tiden, 60 sek]. Stopp.”
Poängberäkning: Ge 1p om försökspersonen nämner 11 eller fler ord på 60 sek.
Dokumentera svaren i marginalen på blanketten.
9. Abstraktion
Testinstruktion: Undersökaren ber försökspersonen förklara likheten i varje ordpar.
Börja med exemplet: ”Vad är det för likhet mellan en apelsin och en banan”. Om
försökspersonen ge ett konkret svar, ge då ytterligare instruktion ”Finns det
ytterligare någon likhet mellan dem?” Om försökspersonen inte svarar rätt
(frukter), säg ”Ja, och de är också båda frukter”. Ge ingen ytterligare förklaring
eller instruktion.
Efter instruktionen, säg: ”Säg mig nu vad det är för likhet mellan ett tåg och en
cykel”. Efter svaret, ställ nästa fråga: ”Säg mig nu vad det är för likhet mellan en
linjal och en klocka”.
Ge inga ytterligare förklaringar eller instruktioner.
Poängberäkning: Endast de senare två uppgifterna bedöms. Ge 1p för vart korrekt
svar. Följande svar är godtagbara:
a. Tåg-cykel = färdmedel, sätt att förflytta sig, man åker på dem.
b. Linjal-klocka = mätinstrument, används för att mäta.
Följande är INTE godtagbart: Tåg-cykel = de har hjul; Linjal-klocka = de
har siffror.

10. Fördröjd återgivning
Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Jag läste tidigare upp
några ord för dig, som jag bad dig komma ihåg. Säg så många av dem som du kan
komma ihåg.” Bocka av på blanketten () varje ord som återges korrekt och
spontant utan ledtrådar, i den angivna rutan.
Poängberäkning: Ge 1p för varje ord som utan hjälp återges korrekt.
Frivilligt
Efter test av fördröjd återgivning - ge försökspersonen en ledtråd i form av sematisk kategori nedan
för varje ord som inte återgivits korrekt. Bocka av () i den angivna rutan på blanketten om
försökspersonen kom ihåg ordet med hjälp av att kategori eller flervalslista angavs. Ge ledtrådar till
alla ord på detta sätt. Ge, om försökspersonen inte minns ordet med hjälp av kategori, också ledtråd i
form av flervalslista med denna instruktion, ”Vilket av följande ord tror du att det var; BORD,
STOL, SÄNG?”
Använd efter behov följande kategorier och/eller flervalslistor
STOL:
kategori: en möbel
flerval: BORD, STOL, SÄNG
PLÅNBOK:
kategori: att förvara i
flerval: LÅDA, PENNSKRIN, PLÅNBOK
TÅNG:
kategori: ett verktyg
flerval: TÅNG, MEJSEL, SLÄGGA
MUNSPEL:
kategori: ett instrument
flerval: HARPA, MUNSPEL, FLYGEL
SAX
kategori: ett redskap
flerval: SAX, KRATTA, SPETT

Poängberäkning: Inga poäng ges för ord med hjälp av ledtråd. Ledtrådar ger extra
information till undersökaren om typ av minnesnedsättning, som kan vara av
kliniskt värde. Ledtrådar är till hjälp vid minnesproblem som beror på oförmåga att
återkalla lagrat material,men däremot inte vid nedsatt inpräglingsförmåga.
11. Orientering
Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Vilket datum är det idag?”
Om försökspersonen inte svarar fullständigt, ges följdfrågan: ”Vilket [år, månad,
dag i månaden och veckodag] är det?” Säg sedan: ”Kan du tala om på vilken plats
vi befinner oss och på vilken ort?”
Poängberäkning: Ge 1p för varje korrekt svar. Försökspersonen måste ange exakt
datum och plats (namn på sjukhus, klinik, inrättning). En poäng dras om
försökspersonen tar en dag fel på dag eller datum.
TOTAL POÄNG: Lägg samman alla delsummor i högra delen av blanketten. Lägg
till ett poäng om försökspersonen har 12 års formell utbildning eller mindre, till en
maximal poängsumma om 30. En slutlig total poängsumma på 26 och högre anses
normalt.
© Z. Nasreddine, MD
Svensk översättning: Thomas Lindén MD 2008
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Mini Mental State Examination
Svensk Revidering (MMSE-SR)
Utarbetad av: S Palmqvist B Terzis
C Strobel
A Wallin
i samarbete med Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar (SFK), 2012

TOTAL POÄNGSUMMA

ORIENTERING

OMEDELBAR ÅTERGIVNING

UPPMÄRKSAMHET

___ / 30

FÖRDRÖJD ÅTERGIVNING

SPRÅKUPPGIFTER

FIGURKOPIERING

____ / 10

____ / 3

____ / 3

____ / 8

____ / 5
____ / 1

MMSE-SR är inte ett diagnostiskt test, utan endast ett grovt kognitivt undersökningsmått och ett komplement vid utredning.

Patientens namn:___________________________________________________________________________
Födelsedatum:_______________________________ Nationalitet/modersmål:_________________________
Utbildning (ange antal år):______________________ (Tidigare) Yrke:_________________________________

Testledare (TL):_______________________________ Datum: _______________ Tidpunkt: ______________
Testplats:____________________________________ Har MMSE gjorts på samma plats tidigare? Ja

Nej

Om ja, när?______________________ Om nej, var och när gjordes MMSE senast?_________________________
Uppgift 11 och 12: Ange det alternativ som använts idag:

1

2

3

4

5

Instruktion
Undersökningen ska äga rum i ett enskilt rum, och helst genomföras på patientens modersmål. Undvik att patienten ser protokollet/poängsättning. Fetstil läses högt, tydligt och långsamt. Paus ([paus]) ska vara i 1 sek. Alla frågor
ställs även om patienten besvarar flera frågor under en tidigare ställd fråga. Instruktioner kan upprepas, förutom
på uppgift 12, 16 och 17. Notera ordagrant i testprotokollet patientens svar på varje fråga. Patienten kan korrigera
sina svar. Följ ordagrant de standardiserade instruktionerna, (se riktlinjer för administration, följdfrågor och poängsättning i manualen). För att reducera inlärningseffekten, byts minnesorden (uppgift 11) och starttalet (uppgift 12)
ut vid omtestning. Det ges enbart hela poäng eller 0, aldrig halva poäng. Kryssa i rutan för 0 p om svaret är fel och
i rutan för 1 p vid rätt svar. Om patienten inte är testbar på en uppgift (pga ett icke-kognitivt handikapp som t ex
kraftigt nedsatt syn), ange varför, sätt en ring runt 0 och minska totalpoängen samt delpoängen. Läs tillhörande
manual innan testningen påbörjas.
Kommentarer

(Lägg speciellt märke till samarbetsförmåga, uppmärksamhet/medvetandenivå, tidsåtgång, glömda glasögon, hörapparat, oförmåga att räkna,
beteende, stämningsläge, afasi, smärta, läkemedel som kan påverka kognition etc)

Version 1

1

TL börjar med att säga följande: Jag kommer nu att ställa några frågor, som vi brukar använda för att undersöka bland

annat minnet. Vissa är lätta och andra är svårare. Svara så bra du kan.

TIDSORIENTERING
1.
2.
3.
4.
5.

Poäng

Vilket årtal har vi nu? (enbart exakt och komplett årtal med 4 siffror ger 1 poäng)
Vilken årstid har vi nu? (ta hänsyn till väder och geografiska förhållanden)
Vilken månad har vi nu? (enbart rätt namn på månad ger poäng)
Vilken veckodag har vi idag? (enbart rätt namn på dag ger poäng)
Vilket datum har vi idag? (det räcker med korrekt nummer på dagen för att få poäng)

0
0
0
0
0

PLATSORIENTERING

1
1
1
1
1

Poäng

Vilket land är vi i nu?
Vilket län/landskap är vi i nu?
Vilken stad/kommun är vi i nu?
Vad heter den här byggnaden/sjukhuset/vårdcentralen/platsen? *
På vilket våningsplan är vi nu? (Frågan ställs också om man är på bottenvåningen)
*
Vid testning hemma frågas istället: Vilken adress befinner vi oss på?

6.
7.
8.
9.
10.

0
0
0
0
0

OMEDELBAR ÅTERGIVNING

1
1
1
1
1

Poäng

Använd orden under 1 vid första testningen. Vid en eventuell omtestning används orden under 2, sen de under 3 osv för att minska
inlärningseffekten. Sätt en ring runt aktuellt alternativ.

11. Lyssna noga. Jag kommer att säga 3 ord som du ska upprepa efter att jag har sagt dem. Jag
kommer också att fråga dig om orden senare. Är du beredd? ... [paus], …[paus], … [paus]. Nu kan du
upprepa orden.
1

2

3

4

5

HOTELL

HUS

SAFT

HÄST

KATT

0

1

BANAN

KANIN

TAVLA

TIDNING

ÄPPLE

0

1

MYNT

TÅG

BÅT

LÖK

SKO

0

1

Skriv nedan vilka ord patienten säger:

Om patienten inte upprepar alla 3 orden repeteras alla orden till samtliga återges i ett och samma försök. Max 3 presentationer är
tillåtet. OBS! Det ges enbart poäng efter första presentationen. Ordningsföljden patienten säger orden i saknar betydelse.

Lägg de här orden på minnet, för att jag kommer att be dig upprepa dem senare.

Antal presentationer: ____st

UPPMÄRKSAMHET OCH HUVUDRÄKNING (Var uppmärksam på eventuell distraktionsuppgift**)
Som vid uppgift 11 ändras frågan vid omtestningen. Sätt en ring runt aktuellt alternativ. Poäng ges när svaret är precis 7 från det förra talet,
oberoende av om förra talet var rätt eller fel. Skriv vad patienten säger på linjen bredvid respektive tal. Instruktionen ges bara en gång.

12. Nu vill jag att du drar ifrån 7 från 80. [Direkt efter siffersvar ges vidare instruktion]: Och så fortsätter du att dra 7 från
talet du kom till, ända tills jag säger stopp. [Om patienten inte ger ett siffersvar, säg]: Vad är 80 minus 7...Ifall patienten
inte heller då ger ett siffersvar efter den kompletterande instruktionen, går TL vidare till distraktionsuppgiften.**

Alternativ:
Starttal:
Om det behövs, säg:

och så vidare...

1

2

3

4

5

80
[73]
[66]
[59]
[52]
[45]

50
[43]
[36]
[29]
[22]
[15]

90
[83]
[76]
[69]
[62]
[55]

40
[33]
[26]
[19]
[12]
[ 5]

60
[53]
[46]
[39]
[32]
[25]

Efter 5 subtraktioner säg: Tack, det räcker [Gå till uppgift 13].

2

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

**Eventuell distraktionsuppgift – OBS, denna är inte poänggivande!
Om patienten ger 5 siffersvar på uppgift 12 (oavsett om de är rätt eller fel), gå till uppgift 13. Om patienten inte vill utföra uppgift 12 eller ger upp
utan att ha försökt i minst 30 sek, ska distraktionsuppgiften användas för att säkra kartläggning av nyinlärning på uppgift 13. Be då patienten
räkna baklänges från 100 under ca. 30 sekunder med följande instruktion (OBS! Ej poänggivande).

Räkna baklänges från 100 på det här sättet: 99, 98, 97..., ända tills jag säger stopp. Var så god!

FÖRDRÖJD ÅTERGIVNING

Poäng

13. Vilka 3 ord var det jag bad dig att lägga på minnet? [Ge inte hjälp/ledtrådar]

0

1

Skriv vilka ord patienten säger. Nämns mer än 3 ord, måste patienten välja vilka 3 ord som ska
vara svaret. Ordningsföljden saknar betydelse. Det ges enbart poäng för exakt återgivning,
dvs motell, frukt, peng etc ger inte poäng.

0

1

0

1

BENÄMNING

Poäng

14. Vad heter detta? [Peka på en blyertspenna]
15. Vad heter detta? [Peka på ett armbandsur]

0
0

REPETITION

1
1

Poäng

16. Lyssna noga. Jag vill att du ordagrant upprepar det jag säger.
[Säg tydligt]: ”Inga om men eller varför”

0

FÖRSTÅELSE

1

Poäng

Lägg ett tomt A4-papper på bordet mitt framför patienten med kortsidan mot patienten. TL lägger själv en hand på papperet tills alla instruktioner
givits. Ge poäng för varje utfört delmoment, även om patienten viker papperet med en hand eller lägger papperet framför TL.

17. Lyssna noga. Jag ska be dig att göra tre saker i en viss ordning. Är du beredd? [paus] Ta pappret med en hand
[paus], vik sen pappret på mitten en gång [paus] och ge pappret till mig. [paus] Varsågod! [Instruktionen ges enbart
en gång]

Tar pappret med en hand
Viker pappret på mitten endast en gång
Lägger pappret på bordet framför TL eller ger pappret till TL

0
0
0

LÄSNING

1
1
1

Poäng

18. Nu vill jag att du gör det som står på pappret. [Visa patienten texten]

0

Patienten måste blunda för att få poäng.

SKRIVFÖRMÅGA

1

Poäng

Lägg sida 4 med kortsidan framför patienten och ge vederbörande en blyertspenna.

19. Skriv en fullständig mening här. [Peka på övre delen av sida 4]

0

1

Patienten måste skriva en fullständig mening som patienten skapar själv. Förslag på ämne får ges.
Se manualen för rättning. Skriver patienten en för kort/ofullständig mening, får följande tilläggsinstruktion ges: Skriv en längre mening.

FIGURKOPIERING

Poäng

Lägg figurarket över meningen patienten skrev innan och ge patienten en blyertspenna. Lägg radergummi bredvid. Figuren skall vara orienterad
som bilden nedan.

20. Rita av figuren så noggrant du kan här [peka på den nedre delen av sida 4].
Ta den tid du behöver. Säg till när du är klar.
Det ges poäng när teckningen består av två 5-kantiga figurer som formar en 4-sidig
figur där 5-kanterna överlappar varandra. Överlappningen måste involvera samma
sidor som i originalfiguren. Se manualen för rättning.

0

TL

Patient
3

1

BLUNDA

Bilaga 4

Informationsbrev om studie
Hej,
Jag kommer inom kort att genomföra mitt medicinskt vetenskapliga arbete som är en del av
min ST i psykiatri. Jag har valt att göra en studie om användandet av minnestestet MoCA på
minnesmottagningen.
Jag önskar därför få möjlighet att intervjua alla sjuksköterskor som använder MoCA,
psykologerna på äldrepsykiatriska mottagningen som gör neuropsykologiska utredningar och
de läkare som är delaktiga i minnesutredningar.
Syftet med studien är att samla in erfarenheter från all personal som arbetar med MoCA kring
hur ni uppfattar testet och hur ni tycker att det är att använda MoCA som del i
minnesutredningen.
Intervjuerna är tänkta att genomföras enskilt med varje person och under intervjun kommer
jag att anteckna vad som framkommer. Direkt efter intervjun kommer jag att komplettera
anteckningarna och sammanställa mer noggrant vad som framkommit.
Materialet från alla intervjuer kommer sedan att bearbetas och sammanställas i en kvalitativ
studie. Intervjuerna kommer bara att användas i denna studie och inga namn eller andra
personuppgifter utan bara yrkeskategori och erfarenheter kommer att framgå i studien.
Jag hoppas få möjlighet att intervjua er!
Inom kort kommer jag att kontakta var och en för att boka in tid för intervjuerna. Jag räknar
med att intervjuerna kommer att ta 10-30 minuter.
Vänligen
Maria Svensson ST läkare i psykiatri

Bilaga 5

Minnestestet MoCA
Hej,
Jag heter Maria Svensson och är ST-läkare i psykiatri samt specialist i allmänmedicin. Jag gör
just nu en studie om minnestestet MoCA, som är ett test som kan användas som
screeningverktyg i minnesutredningar. Jag är intresserad av era åsikter kring detta test för att
kunna utveckla min studie.
Vore mycket tacksam om ni kan ta er tid att svara på några frågor.
Med vänlig hälsning Maria Svensson

1. Yrke
Läkare
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Psykolog
Annat
2. Känner du till MoCA (Montreal Cognitive Assessment)?
Ja
Nej

3. Har du använt eller tolkat MoCA någon gång?
Ja
Nej
4. Till vilka patienter anser du att MoCA passar?

5. Vad anser du att MoCA kan tillföra i utredningen?

6. Om du inte använder MoCA, vilken är anledningen?

