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Problemer med diagnostikken

• Studier fra Danmark og Norge viser 
tendens til overdiagnostikk av demens hos 
yngre innvandrere og underdiagnostikk 
hos eldre
– Får yngre feilaktig demensdiagnose pga at de 

ikke klarer vanlige «norske» tester?
– Får eldre ikke demensdiagnose fordi de eller 

deres pårørende ikke kontakter helsevesenet 
pga slike symptomer?



• Våre vanlige kognitive tester egner seg 
ikke for personer med lite eller ingen 
skolegang, og egner seg ikke for bruk med 
tolk



Viktige faktorer som påvirker 
resultatene på kognitive tester

• Utdanning
• Alder
• Kultur
• Språk



Utdanning

• Har en avgjørende effekt på resultater på 
kognitive tester

• Effekten er forskjellig på ulike typer test
• Både utdanningens lengde og 

utdanningens kvalitet innvirker



Utdanningslengde

• Effekten er ikke lineær
• Den store forskjellen er mellom null 

skolegang og litt skolegang
– 0-4 års skole stor forskjell
– 5-9 års skole mindre forskjell
– 9+ lite ytterligere forskjell



Aftenposten 10.10.17



Utdanningseffekt

• Utdanning gir ikke bare faktakunnskaper
• Utdanning øker evnen til informasjons-

bearbeiding og prosesshastighet
• Gir også en ”test-wiseness”

– Forståelse for hvordan tester er konstruert og 
hva de krever, uansett innhold



Personer helt uten skolegang

• Oppviser lavere skår på mange typer av 
tester
– Generell kognitiv funksjon
– Hukommelse
– Språk
– Eksekutiv funksjon
– Visuospatial funksjon
– Motoriske tester



Nielsen & Jørgensen, 2013

Analfabeter har tydelige problemer
med:

Å reprodusere perspektiv
(13/20 vs 2/20 tegninger)

Å reprodusere skarpe vinkler
(21/80 vs 1/80 tegninger)

Det er vanskelig å tegne når man ikke har 
gått på skole!

Ingen 
skole

Vanlig 
skole



Hva skal man da gjøre?

• Europeisk prosjekt
• Ta frem et testbatteri utformet for å brukes 

med tolk, med minimal effekt av kulturelle 
faktorer

• Samle inn normer for testene fra mennesker 
med alle utdanningsnivåer



CNTB og MCE-batteriet

• Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Bekkhus-Wetterberg P, et 
al. Performance of middle-aged and elderly European minority and 
majority populations on a Cross-Cultural Neuropsychological Test 
Battery (CNTB). Clin Neuropsychol. 2018 Jan 24:1-20. 

• Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Bekkhus-Wetterberg P, et 
al. Validation of the Rowland Universal Dementia Assessment Scale
(RUDAS) in a multicultural sample across five Western European 
countries: diagnostic accuracy and normative data. Int 
Psychogeriatr. 2018 Jul 18:1-10. 

• Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Beinhoff U, Minthon L, 
Pissiota A, Bekkhus-Wetterberg P, et al. Validation of a European 
Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) for 
evaluation of dementia. Int J Geriatr Psychiatry. 2018 Sep 24. 

• Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Beinhoff U, Minthon L, 
Pissiota A, Bekkhus-Wetterberg P, et al. Validation of a brief
Multicultural Cognitive Examination (MCE) for evaluation of
dementia. Int J Geriatr Psychiatry. 2019 Jul;34(7):982-989.



CNTB-batteriet

• RUDAS (generell kognitiv screening)
• Bildehukommelsestest (RPT)
• Ordflyt: Dyr og Supermarket
• Color trails test
• Five digits test
• Figurkopiering og gjenkalling
• Klokketegning og -lesning



MCE-batteriet
(kortversjon av CNTB)

• RUDAS (generell kognitiv screening)
• Bildehukommelsestest (RPT)
• Ordflyt: Supermarket
• Klokkelesningstest



RUDAS
The Rowland Universal Dementia Assessment Scale,

A Multicultural Cognitive Assessment Scale
(Storey, Rowland, Basic, Conforti & Dickson. Int Psychogeriatr 2004;16(1):13-31)

• Generell kognitiv screeningstest
– Spesielt utformet for å være lite følsom for 

utdanningsnivå, språk og kulturbakgrunn

• Finnes i norsk oversettelse med manual
• aldringoghelse.no



RUDAS

• Norsk manual og norsk testskjema finnes på 
nettsidene til Aldring og Helse



RUDAS

• Undersøkelser i Danmark og Norge på 
innvandrere med lav utdanning

• RUDAS skår påvirkes svært lite av 
utdanningsnivå

Nielsen TR, et al. Cognitive testing in non-demented Turkish immigrants--
comparison of the RUDAS and the MMSE. Scand J Psychol. 2012 Dec; 
53(6): 455-60.

Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Bekkhus-Wetterberg P, et al. 
Performance of middle-aged and elderly European minority and majority 
populations on a Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB), 
The Clinical Neuropsychologist 2018



1. Handleliste

• Jeg vil at du skal tenke deg at vi skal gå og 
handle

• Her er en liste på ting vi skal kjøpe 
• Du må huske listen for meg

– Te
– Matolje
– Egg
– Såpe

• Kan du gjenta listen for meg tre ganger?



2. Kroppsorientering
• Jeg skal be deg om å vise meg ulike 

kroppsdeler.
– Vis meg / pek på din høyre fot
– Vis meg / pek på din venstre hånd
– Ta på din venstre skulder med din høyre hånd
– Ta på ditt høyre øre med din venstre hånd
– Hvilket er mitt venstre kne? / Pek på mitt venstre 

kne
– Hvilken er min høyre albu? / Pek på min høyre 

albu
– Pek på mitt venstre øye med din høyre hånd
– Pek på min venstre fot med din venstre hånd



3. Knyttneve- håndflate

• Jeg skal vise deg en øvelse med mine hender. 
Du skal se på meg og herme etter hva jeg gjør. 
Herme meg når jeg gjør dette: 
– (demonstrere – knytt en hånd og legg den andre 

med håndflaten ned på bordet og alternere 
samtidig)



4. Tegning

• Tegne dette bildet eksakt sånn som det ser ut

• Skår
1. Er tegningen basert på en firkant? 1/0
2. Er alle indre linjer med på tegningen? 1/0
3. Er alle ytre linjer med på tegningen? 1/0



5. Dømmekraft

• Du står ved en gate med mye trafikk. Der er 
ingen fotgjengerovergang og ingen trafikklys. 

• Fortell meg hvordan du skal komme over til 
den andre siden av gaten på en sikker måte. 
– Sier personen at han/hun ville se etter trafikk?
– Gir personen noen ytterligere eksempler på 

sikkerhetstiltak?



6. Hukommelse gjenkalling

• Nå er vi kommet frem til butikken
• Kan du huske de tingene vi skulle kjøpe?

• Skår to poeng for hver ting som blir husket



6. Språk

• Jeg skal ta tiden på deg i ett minutt
• På det minuttet skal du prøve å si så mange 

forskjellige dyr du kan komme på
• Så ser vi hvor mange dyr du kan si på ett 

minutt



Totalskår

• Legg sammen alle poengene. Maks totalskår 
30.
– 23-26 poeng eller lavere, avhengig av utdanning, 

kan være tegn på kognitiv svikt og bør utredes 
videre

Utdanningsnivå

Persentil
0 år 1-6 år 7-10 år 11-13 år ≥14 år

50. 26 27 28 28 29
25. 25 25 26 27 28
10. 23 24 25 25 26
5. 20 23 23 25 25



Skolegang og 
median RUDAS-poeng

Skolegang 55-64 år 65-74 år 75-84 år

0-3 år 27 26 25

4-6 år 28 27 26

7-9 år 28 28 27

10-12 år 28 28 27

≥ 13 år 29 29 28



Bildehukommelsestest
RPT = Recall of Pictures Test

• Fordel å bruke bildebasert test
– Man slipper problemet med å oversette ordlister 

til ulike språk, ettersom pas benevner bildene på 
sitt eget språk



RPT
• Utformet av Rune Nielsen1 i København
• Fargelagte tegninger

– Undersøkelser viser at sort-hvite tegninger er 
vanskeligere å benevne for personer uten 
skolegang. Med farger blir forskjellen mindre.

• Ti vanlige gjenstander (sko, skje, kam, tre, 
skilpadde, nøkkel, fly, hus, bok og 
søppeltønne). 

1. Nielsen TR, et al. Int Psychogeriatr 2012





Recall of Pictures Test

• Bildene skal benevnes høyt av testpersonen 
mens testeren peker på hver og en av 
gjenstandene i tur og orden



RPT umiddelbar gjenkalling

• Testpersonen skal gjenkalle så mange ting 
han/hun kan, uten å ha blitt informert om at 
gjenstandene skal huskes (insidentell læring)

• Deretter går man gjennom bildene to ganger 
til, med benevning av hvert enkelt bilde, hver 
gang etterfulgt av gjenkalling. 



RPT, utsatt gjenkalling

• Interfererende oppgave (RUDAS)

• Etter denne oppgaven ber man om en fornyet 
gjenkalling av de ti gjenstandene

• Til sist gjøres en gjenkjenningstest (de ti bildene 
presenteres sammen med ti distraherende 
bilder).
– Spør for hvert bilde: Var denne med?



Testing av gjenkjenning

 

 



Normer RPT
Umiddelbar gjenkalling (medianer)

Skolegang 55-64 år 65-74 år 75-84 år

0-3 år 24 24 21

4-6 år 24 24 24

7-9 år 24 24 24

10-12 år 24 24 24

≥ 13 år 24 24 21



Normer RPT,
utsatt gjenkalling (medianer)

Skolegang 55-64 år 65-74 år 75-84 år

0-3 år 9 8 8

4-6 år 9 9 8

7-9 år 9 9 8

10-12 år 9 9 8

≥ 13 år 9 9 8



Normer RPT, gjenkjenning

• Median 10 uansett utdanningsnivå og alder

• Falskt positive forekommer ikke i et 
normalmateriale



KLOKKELESNINGSTEST



Klokkelesningstest
(inkludert i den nye norske klokketesten KT-NR3)

• 12 klokker uten tall som skal leses
• «Hvor mye viser denne klokka»
• Både “kvart over to”, ”femten minutter over to”, 

”14:15”, etc. aksepteres som korrekt svar.
• Det gis 1 poeng for hvert korrekt svar (+/- 3 min)
• Svar som ligger +/- 5 minutter eller eksakt én 

time fra det korrekte svaret, gis ½ poeng 
• Ved feil på de fire første klokkene oppfordres 

forsøkspersonen til å tenke over svaret igjen.







Normer for klokkelesningstest

• Verdier ≤ 10. persentil er ikke godkjent



SUPERMARKET FLUENCY



”Supermarket fluency” ordflytstest

• Tenk deg at du er på et stort supermarked, 
som f eks COOP eller ICA Maxi.
– Et sted der man kan kjøpe ”alt”
– Bruk et konkret eksempel fra nærmiljøet

• Si så mange ting du kan komme på som man 
kan kjøpe der. Du får ett minutt på deg.



Normer supermarket fluency
Medianskår

Skolegang 55-64 år 65-74 år 75-84 år

0-3 år 19 16 14

4-6 år 19 19 17

7-9 år 20 19 18

10-12 år 24 22 18

≥ 13 år 26 23 20



Beregning av totalpoeng på MCE
Skår er maks 100 og regnes ut slik:

• RUDAS poeng maks 30
• Recall of Pictures Test maks 30

– Sum umiddelbar gjenkalling delt med tre, pluss utsatt 
gjenkalling, pluss antall korrekt gjenkjente ord

• Klokkelesningstest maks 12
• Supermarket fluency maks 28

• Kognitivt friske har i gjennomsnitt 82,1 poeng (SD 8,0)

• Beste cutoff for å diskriminere mellom friske og syke er 70 
(-1,5 SD)



ANBEFALINGER



Anbefalinger
• Hos personer med lite eller ingen 

skolegang bør man ikke bruke enkel 
standard kognitiv testing med Mini Mental 
Status og Klokketest

• Bruk av disse vil sannsynligvis føre til en 
betydelig overdiagnostikk av kognitiv svikt 
i disse gruppene

• Dette gjelder uansett om personen har 
norsk som morsmål eller ikke



Anbefalinger

• Ved enkel kognitiv screening
• Hos personer med skolegang mindre enn 

videregående skole og annen kulturell 
eller språklig bakgrunn enn norsk bør man 
bruke RUDAS



Anbefalinger
• Ved mer grundig undersøkelse av kognitiv 

funksjon
– F eks demensteam

• Hos personer med skolegang mindre enn 
videregående skole og annen kulturell 
eller språklig bakgrunn enn norsk bør man 
bruke MCE-testen
– RUDAS + bildehukommelsestesten RPT + 

Supermarket fluency + klokkelesningstest



Anbefalinger

• Ved omfattende undersøkelse av kognitiv 
funksjon
– Spesialistpoliklinikk, nevropsykolog

• Hos personer med skolegang mindre enn 
videregående skole og annen kulturell 
eller språklig bakgrunn enn norsk bør man 
bruke CNTB-testene



Hva med høyt utdannede 
som ikke snakker norsk?

• Hvis man har tilgang på tester på deres eget 
språk kan de brukes

• Ellers får man bruke det vi har av tester og 
vurdere resultatene etter tilgjengelige normer


