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Tidsforbrug:  
Ca. 10 minutter. 
 
Instrumenttype:  
Kort kognitivt screeningsinstrument. 
 
Anvendelse:  
The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er udviklet med henblik på at identificere mild 
cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI).  
 
Adgang til testmateriale:  
MoCA består af et testark og en vejledning i administration og scoring. Begge dele kan frit 
downloades fra: http://www.mocatest.org. Endvidere kræves et stopur eller ur med 
sekundviser (til delprøven styret ordmobilisering) samt en blyant til patienten. 
 
Copyright:  
Ophavsret tilhører The Montreal Cognitive Assessment. Til klinisk brug er det tilladt at 
anvende, kopiere og distribuere MoCA uden særlig tilladelse.  
 
Dansk version:  
Foreløbige udgaver af dansk testark og vejledning kan frit downloades fra ovenstående 
hjemmeside. 
 
 
Beskrivelse 
Den nuværende version af MoCA er baseret på erfaringer fra afprøvningen af en tidligere 
version, der dækkede 10 kognitive domæner, men flere af de oprindelige delprøver viste sig at 
have ringe diskriminationsevne og blev ekskluderet. 
MoCA indeholder delprøver indenfor seks kognitive domæner: 
 
Kognitivt domæne Delprøve Score 
Visuospatial konstruktion kopiering af figur 

urskivetest 
 

4 

Eksekutiv funktion kort Trail Making test 
bogstavstyret ordmobilisering 
begrebsdannelse 
 

4 

Episodisk hukommelse forsinket genkaldelse af 5 ord 
 

5 

Opmærksomhed  auditory motor attention 
seriel subtraktion 
talspændvidde (forfra / bagfra) 

6 
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Sprogfunktion benævnelse  
gentagelse 
 

5 

Orientering tid, sted 
 

6 

 
MoCA opgøres i råscores, der sammentælles til en score, der går fra 0 til 30 med 30 som det 
‘bedste’ (fejlfri) resultat. MoCA er en mere kognitivt krævende test end MMSE, hvilket ses 
ved at både personer uden demens, personer med MCI og personer med demens opnår relativt 
lavere scores på MoCA end på MMSE (Nasreddine 2005). 
MoCA er oversat til ikke mindre end 25 sprog og afprøvet i bl.a. Kina, Korea (Lee 2008) og 
Ægypten (Rahman 2009). 
 
Normer 
I originalartiklen præsenteres data fra testning af 90 ældre, ikke-demente kontrolpersoner 
(Nasreddine 2005) – jf. nedenstående tabel tilpasset fra www.mocatest.org. 
 

MoCA Ikke-demente (N = 90) MCI (N = 94) Let AD (N = 93) 

Gennemsnitlig score* 27,4 22,1 16,2 

SD 2,2 3,1 4,8 

Range 25,2 - 29,6 19,0 - 25,2 21,0 - 11,4 
* personer med ≤12 års skolegang og uddannelse har fået tillagt et ekstra point.  
 
Personer med kort skolegang og lavt uddannelsesniveau (i alt 12 år eller mindre) har som 
gruppe betragtet et relativt lavt præstationsniveau på MoCA. Som kompensation for denne 
uddannelseseffekt anbefaler Nasreddine (2005), at lavt uddannede personer rutinemæssigt får 
tillagt et point til deres MoCA score.  
I en undersøgelse af patienter med Parkinsons sygdom ses, at både alder og uddannelse har 
indflydelse på MoCA (Nazem 2009)1. 
Der foreligger ikke publicerede danske normer for MoCA. 
 
 
Dokumentation for måleegenskaber 
Reliabilitet. Test-retest reliabiliteten af MoCA er undersøgt i et relativt lille sample (26 
personer), hvor der sås høj korrelation (r = 0,92) (Nasreddine, 2005).  
Også graden af skalahomogenitet eller intern konsistens er relativt høj (Cronbachs alpha = 
0,83).  
 
Kriterievaliditet. Sammenhængen mellem MoCA og MMSE er undersøgt i et blandet sample 
af ikke-demente og demente (n = 274) og fundet høj (r = 0,87) (Nasreddine, 2005). I et 
mindre, engelsk sample (n = 67) var sammenhængen mellem disse to screeningstest kun 
moderat (r = 0,62) (Smith 2007). 

                                                 

1Effekten af alder er dog vanskelig at vurdere i et patientsample, idet højere alder samtidig er associeret med 
længere varighed af sygdom og dermed øget cerebral påvirkning. 
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Diskriminativ validitet. I originalstudiet blev MoCAs evne til at skelen mellem patienter med 
MCI og med Alzheimers sygdom (AD) i let grad samt en ikke-dement kontrolgruppe 
undersøgt. I dette sample gav en cut-off score på 25/26 den bedste differentiering mellem 
ikke-demente kontrolpersoner og personer med MCI.  
 
Sensitiviteten i forhold til MCI og let AD var god (henholdsvis 0,90 og 1,00), mens 
specificiteten (andelen af kontrolpersoner, der scorer højere end cut-off) var 0,87. 
MMSE udviste væsentligt ringere sensitivitet, men til gengæld maksimal specificitet (1,00). 
Nasreddine (2005) vurderer, at MoCA fungerer bedst ved differentiering vedrørende MCI og 
let demens, hvorimod MMSE er mere velegnet ved vurdering af mere udtalt (let til 
middelsvær) demens. 
 
Der er foretaget en prospektiv afprøvning af MoCA i en engelsk hukommelsesklinik på et 
mindre, klinisk sample (N = 67) bestående af henholdsvis personer med MCI, personer med 
demens i let grad samt en kontrolgruppe af ikke-demente personer, hvoraf nogle havde en 
psykiatrisk lidelse (Smith 2007). Sensitiviteten i forhold til MCI og let demens var som 
tidligere set god (henholdsvis 0,83 og 0,94). Derimod var specificiteten ringe (0,50), hvilket 
formentlig hænger sammen med kontrolgruppens blandede karakter. 
 
Parkinsons sygdom. MoCA er afprøvet på to forskellige samples af patienter med Parkinsons 
sygdom (PD). 
På baggrund af testning af 38 patienter med PD, hvoraf 11 opfyldte kriterierne for MCI, 
vurderer Gill (2008), at MoCA virker velegnet som screeningsinstrument for denne 
patientgruppe. Interraterreliabiliteten undersøgt i et lille subsample på 11 patienter var relativt 
god (intraclass correlation coefficient = 0,81).  
En anden undersøgelse omfatter testning af 100 patienter med PD, der alle havde en alders- 
og uddannelseskorrigeret MMSE-score indenfor normalområdet (Nazem 2009). Trods den 
normale MMSE-score havde mere end halvdelen (52%) af patienterne alligevel en MoCA-
score lavere end 26 svarende til, at de formentlig var præget af let kognitiv forringelse. 
Resultaterne tyder på, at MoCA er bedre egnet end MMSE til at identificere lettere kognitiv 
svækkelse hos patienter med PD. 
 
Udarbejdet af neuropsykolog Kasper Jørgensen, Nationalt Videnscenter for Demens 
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