Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
Svenska referensvärden för bedömning av kognitiv nedsättning
I den kanadensiska originalartikeln av Nasreddine et al (2005) föreslås en gräns för alla vid < 26 poäng
för att misstänka kognitiv nedsättning, vilket också är det som hänvisas till i dokumentet
Instruktioner för testning och utvärdering. I en nyligen publicerad artikel av Borland et al (2017), med
syfte att ta fram svensk normativ data, visas dock att även resultat under 26 poäng kan vara helt
normala. Ålder, kön och antal utbildningsår är faktorer som signifikant påverkar personers resultat,
varav ålder och utbildning är de starkaste prediktorerna.
Vi rekommenderar därför användandet av normeringstabellen här nedan eller kalkylatorn (ladda ned
Excel-fil här) för att bedöma det individuella MoCA-resultatet.
Enligt DSM-5-kriterierna (American Psychiatric Association, 2013) brukar personer med lindrig
kognitiv funktionsnedsättning prestera 1-2 standarddeviationer (SD) under referensmedelvärdet på
kognitiva test. Vid kognitiv sjukdom (demens) presteras vanligen resultat sämre än 2 SD under
referensmedelvärdet. Utifrån detta presenteras i tabellen därför gränsvärden som är 1 SD (gula
rutor) respektive 2 SD (röda rutor) under referensmedelvärdet. Notera dock att det är påverkan på
dagliga aktiviteter som främst avgör skillnaden mellan dessa diagnoser.
Observera att, utifrån dessa gränsvärden, ska inget extrapoäng ges för personer med utbildning
12 år eller lägre.

Exempel: För en 75-årig person med universitetsutbildning som presterar 24 poäng på MoCA,
motsvarar det mellan 1-2 SD under genomsnittet, vilket inger misstanke om lindrig kognitiv svikt, om
anamnesen styrker detta.
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