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Sammendrag 

Bakgrunn  

Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) kartlegger ”hverdagshukommelse” og brukes 

av ergoterapeuter nasjonalt og internasjonalt. Ved Oslo Universitetssykehus, Aker og Ullevål 

anvendes RBMT spesielt innen feltet geriatri. Testen er oversatt til norsk, men ikke 

standardisert for eldre personer i Norge. Hensikten med studien var å vurdere interrater 

reliabilitet og testens validitet for å måle hukommelsesproblemer hos eldre mellom 65 og 95 

år med kognitiv svikt og demenssykdom. Vi vurderte også hvilken grenseverdi for RBMT 

sumskåre som gir best indikasjon for demensdiagnose.  

 

Metode 

Studien var en strukturert ikke-eksperimentell tverrsnittsstudie. RBMT testerne var uten 

kjennskap til andre data om pasienten. En demensekspert vurderte om det forelå indikasjoner 

for demenssykdom ved hjelp av legejournal og sykepleiejournal. For reliabilitetstestingen ble 

30 pasienter ved geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål inkludert. Til 

valideringsstudiene ble 110 pasienter ved geriatrisk avdeling fra Oslo Universitetssykehus 

Aker og Ullevål inkludert. RBMT resultatet ble vurdert mot diagnosene kognitiv frisk, mild 

kognitiv svikt (mild cognitive impairment, MCI) og demens. Demensdiagnosen ble satt i 

henhold til ICD-10 kriteriene og MCI etter Mayo kriteriene.  

 

Resultat 

RBMT viste god interrater reliabilitet. Gjennomsnittskåren til testerne skiltes med 0,07 poeng, 

og gjennomsnittlig kappa var 0,88 (spredning 0,5-1,0) for enkletledd og Spearman’s rho 0,99 

for sumskåren, som er høysignifikant (p < 0,001). Testens egnethet til utredning av 

demenssykdom ble vurdert ved å analysere sensitivitet, spesifisitet, accuracy og likelihood 

ratio + og likelihood ratio -. Beste grenseverdi for indikasjon på demessykdom var sumskår 

13 poeng (13/14).  
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Konklusjon: 

RBMT er egnet til bruk i utredning av personer mellom 65 og 95 år, med nedsatt hukommelse 

og demenssykdom. Erfaring med bruk av testen viser at den åpner for samtaler med pasienten 

om praktiske problemer knyttet til redusert hukommelse.  
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Summary 

Background 

The Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) evaluates everyday memory function. It 

is used by occupational therapists nationally and internationally. At Oslo University Hospital, 

Aker and Ullevål the RBMT is used particularly in geriatric patients. The test has been 

translated into Norwegian, but not standardized for elderly people in Norway. The purpose of 

this study was to evaluate inter-rater reliability and validity of the test for measuring memory 

problems in the elderly between 65 and 95 years with cognitive impairment and dementia. 

The limit for indicating the best cut-off point for the RBMT total score of dementia diagnosis 

was considered. 

 

Method 

This was a structured non-experimental cross sectional study. The RBMT testers had no 

knowledge of other data about the patient. An expert of dementia considered whether there 

was any evidence of dementia disease using medical and nursing records. The reliability study 

included 30 subjects at the geriatric department at Oslo University Hospital Ullevål. The 

validity study included 110 patients at the geriatric unit of the Oslo University Hospital Aker 

and Ullevål. The RBMT results were evaluated against diagnoses cognitive healthy, mild 

cognitive impairment (MCI) and dementia. Dementia diagnosis was made according to ICD-

10 criteria and MCI diagnosis by Mayo criteria. 

 

Results 

The RBMT showed good inter-rater reliability. The average score of testers separated by 0.07 

points and the mean kappa was 0.88 (range 0.5-1.0) for single item and Spearman's rho 0.99 

for total score, which is highly significant (p <0.001). The suitability of the test in persons 

with dementia was evaluated by analyzing the sensitivity, specificity, accuracy and likelihood 

ratio (LR) i.e LR+ and LR-. Best cut-off point for the sum score was 13 point (13/14). 
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Conclusion 

The RBMT appears to be a useful tool in evaluating everyday memory function for people 

between 65 and 95 years with impaired memory and dementia. The instrument gives the 

possibility discuss practical problems associated with reduced memory with the patient. 
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1 Bakgrunn og mål for studien 

 

Antall eldre i Norge har de senere årene økt og etter prognoser fra Statistisk Sentralbyrå vil 

andelen eldre over 67 år øke fra 0,6mill. i 2009 til 1,5 mill. i 2060 (1). Demens er en av flere 

sykdommer som øker med stigende alder (2) og siden antall eldre øker, vil også forekomsten 

av demens øke.  

 

Utredning av demenssykdom er en viktig oppgave i geriatriske avdelinger ved sykehus og 

kommunehelsetjenesten i Norge. Årsaken til at det er viktig å utrede personer med mistanke 

om demens er at det gir mulighet for å skille demens fra normal aldring og annen sykdom, 

både av somatisk og psykiatrisk karakter. Videre er det viktig for å kunne tilby nødvendig 

behandling og omsorg. Det har siden slutten av 1990 tallet kommet spesifikke 

antidemensmedikamenter på markedet og disse vil det være aktuelle å prøve ut. Det er også 

viktig for personen og deres pårørende og få beskjed om at det foreligger en demenssykdom 

for å tilrettelegge for mestring av daglige gjøremål, og forberede seg slik at nødvendig hjelp 

fra både pårørende og hjelpeapparatet kan planlegges (3). Ergoterapeutene bidrar både i 

utredningen av demens, og for å finne tiltak for at den som har fått en demenssykdom kan 

leve så aktivt og selvstendig som mulig. Om lag halvparten av personer med demens bor 

hjemme, og mange pårørende opplever at de er alene om omsorgen den første tiden av 

sykdommen. I denne fasen kan kompenserende tiltak som støtter, identitet og selvfølelse være 

viktig. Dette kan være hjelpemidler som gir påminnelser og bidrar til struktur i hverdagen 

senere kan tiltak som støtter omsorgsarbeidet være til god hjelp for pårørende (4). 

 

Når man utreder for en sykdom er det viktig å bruke utredningsverktøy som er presise, som 

måler det de gir seg ut for å måle og som gir et så nøyaktig resultat som mulig. I tillegg er det 

av betydning at verktøyene er testet ut mot den aldersgruppen og eventuelle diagnosegruppe 

man bruker dem til. Det finnes mange ulike verktøy for utredning av demenssykdom. Hvilke 

typer verktøy som velges, avhenger av fagbakgrunn til utreder, pasienten og dennes 

sykehistorie. Hvordan man vektlegger resultatene på testene kan avhenge av ulike forhold ved 

pasienten. Er det en person i 50 årene med høy utdanning og som er i arbeid, eller er det en 
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person i slutten av 70 årene uten utdanning som har vært hjemmeværende hele livet. De som 

arbeider i klinikken følger med på utvikling av nye verktøy, man er stadig på utkikk etter ”noe 

som er bedre”, noe som er mer presist i målingen, som kommuniserer godt til pasientene, som 

er enkel å bruke og som ikke tar for lang tid å administrere. Alle kriteriene nevnt over er 

vanskelig å oppfylle for et og samme verktøy, derfor benytter mange klinikker flere ulike 

utredningsverktøy for best å fastslå diagnose  

 

Et av verktøyene (heretter kaldt tester) som benyttes i utredning av demens er Rivermead 

Behavioural Memory Test (RBMT) og Mini Mental Status (MMS). RBMT er en test som 

vurderer hukommelsesproblemer slik de arter seg i hverdagen og den tar utgangspunkt i 

praktiske oppgaver. Testen er i utgangspunktet laget med tanke på personer med traumatisk 

hjerneskade (5). Studier tyder på at personer over 70 år skårer dårligere enn yngre selv om 

mange fortsatt skårer innenfor det som er definert som normalt (6). MMS er en screeningtest 

som vurderer kognitive funksjoner (7). Den er mye benyttet ved utredning av demens, både 

nasjonalt og internasjonalt, men i likhet med andre kognitive tester skal den aldri benyttes 

alene for å diagnostisere demens.  

 

I 2002 begynte to ergoterapeuter ved geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS) 

Ullevål, å se på sammenhengen mellom utfallet på RBMT og MMS. Ergoterapeutene undret 

seg over at det var sprik i utfallene på testene når de testet eldre med hukommelsesproblemer. 

Høyt skår på MMS kunne hos samme pasient gi relativt lavt skår på RBMT. De begynte å 

sammenligne resultatene, og synes å se et mønster. Ergoterapeut dr. phil. Unni Sveen og prof. 

dr. med. Knut Engedal ble kontaktet for å diskutere denne problemstillingen og vurdere 

igangsetting av en eventuell studie for å utforske dette nærmere. Problemstillingen var 

interessant og ergoterapeutene ble oppfordret til å systematisere arbeidet. Kunne det være slik 

at RBMT var mer følsom for å måle hukommelsesproblemer hos eldre med nedsatt 

hukommelse enn MMS? En studie ble påbegynt, men i den kliniske hverdag ble dette arbeidet 

ofte skjøvet til side til fordel for direkte pasientarbeid. I klinikken ble RBMT fortsatt benyttet 

i utredningen av eldre personer med nedsatt hukommelse og mistanke om demenssykdom. 

Resultatene ble tolket etter retningslinjene fra manualen til RBMT, men ergoterapeutenes 

subjektive opplevelse og kliniske vurdering stemte ikke alltid med skåreskalaen. 
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Da undertegnede begynte i klinisk arbeid ved det som da het Geriatrisk avdeling, Oslo 

universitetssykehus Ullevål benyttet jeg også RBMT i utredning av demens, og erfarte det 

samme som mine kollegaer. RBMT opplevdes følsom for hukommelsesproblemer hos eldre, 

men skåremanualen virket streng. Kunne det være slik at det burde være andre grenseverdier 

for eldre med hukommelsesproblemer? 

Ergoterapeutene ved Geriatrisk avdeling på OUS Ullevål diskuterte dette. Vi hadde et faglig 

samarbeid med ergoterapeutene ved Geriatrisk avdeling ved OUS Aker som også benyttet 

testen og stilte seg de samme spørsmålene. Ved nærmere undersøkelse oppdaget vi at i 

prosessen som tidligere var gjort for å oversette testen til norsk, var den norske versjonen ikke 

vurdert for reliabilitet eller validitet. Ut i fra diskusjoner med kolleger og veiledere laget vi to 

problemstillinger: 

 

Er Rivermead behavioural memory test reliabel i utredning av eldre med 

hukommelsesproblemer? 

 Reliabilitet vurderes ut i fra interrater reliabilitet.  

 

Er Rivermead Behavioural Memory Test valid i utredning av eldre personer med mistanke om 

demens? 

 Validitet vurderes som kriterievaliditet med demensdiagnose som gullstandard. 
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2 Rammer 

 

2.1 Tema, form og oppbygging 

Temaet for mastergradsarbeidet er validering og reliabilitetsvurdering av en hukommelsestest. 

Valideringen gjøres i forhold til gruppen eldre personer med mistanke om demenssykdom. 

Jeg har utforsket temaet demens ved å lese litteratur som vitenskapelige artikler, fagartikler og 

fagbøker. Jeg har også lest litteratur omkring utviking og bruk av RBMT, og vitenskapelige 

artikler som omhandler tema reliabilitetsvurdering og validering. 

 

Masterarbeidet er utformet som en oppgave med en viteskapelig artikkel. Artikkelen er 

skrevet med tanke på publisering i Ergoterapeuten, målgruppen er ergoterapeuter og andre 

som arbeider med utredning av eldre personer med mistanke om demens. I oppgaven vil jeg 

utdype noen forhold relatert til studien. I kapittel 3 (teoretisk bakgrunn) utdyper jeg temaene 

hukommelse, demens, og ergoterapi, aktivitet og deltakelse. Kapittel 4 omhandler studiens 

design, pasientutvalg, kartleggingsverktøy, etiske overveielser og statistiske analyser. I 

kapittel 5 inngår artikkelen i sin helhet. Artikkelen fremstår slik den vil sendes til tidsskriftet, 

muligens med unntak av små endringer. Siden den ikke er referee bedømt, vil den 

sannsynligvis fremstå noe annerledes i sin endelige versjon. 

 

 

2.2 Samarbeidspartnere og bidragsytere til studien 

og artikkelen 

Studien har sprunget ut fra spørsmål og undring fra klinisk virksomhet. Arbeidet ble gjort 

parallelt med klinisk arbeid. Av den grunn har det tatt tid og det har vært mange involvert. Fra 

OUS Aker geriatrisk avdeling har ergoterapeutene Camilla Nadheim og Turid Akselsen 

bidratt. De har bidratt med datainnsamling til valideringsstudien samt at de har deltatt på flere 

møter hvor vi har diskutert arbeidet og funnene som har blitt gjort. Fra OUS Ullevål har 
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Jennie Arenlind og Thea C. Skarpengland bidratt. Det var disse som startet arbeidet. Da 

Jennie Arenlind sluttet ved OUS Ullevål overtok undertegnede arbeidet i samarbeid med 

Skarpengland og gjennomførte og ferdigstilte arbeidet med RBMT. De øvrige 

ergoterapeutene ved geriatrisk avdeling på OUS Ullevål har bidratt med rekruttering av 

pasienter. Veiledere var Unni Sveen og Knut Engedal.  

 

 

2.3 Definisjoner og begrepsavklaringer 

I studien ønsket vi å se om RBMT er reliabel til bruk i utredning av eldre med 

hukommelsesproblemer. Vi ønsket å se på interrater reliabilitet, med dette mener vi om to 

ulike testere som arbeider uavhengig av hverandre, kommer frem til samme resultat når de 

observerer eller tester en og samme person (8). Videre ønsket vi å validere testen. Med 

validering mener vi å forsikre oss om at instrumentet måler det som det har til hensikt å måle, 

at det er nyttig å bruke i forhold til hensikten og at målingene virkelig reflekterer pasientens 

kvaliteter (9). Det finnes ulike typer validitet, i dette tilfellet skal vi se på kriterievaliditet. Ved 

vurdering av kriterievaliditet sammenlignes instrumentet mot en aksepter standard eller en 

god indikasjon på det man ønsker å måle (9). I vårt tilfelle undersøkte vi om RBMT er et 

instrument som kan måle hukommelse hos eldre over 65 år som et ledd i diagnostiseringen av 

demens, ved at den skiller mellom personer med normal og redusert hukommelse. Standarden 

vi sammenligner det mot er demensdiagnosen satt av en demensekspert. 
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3 Teoretisk bakgrunn 

For å finne litteratur om RBMT har jeg søkt i PubMed og OT seeker. Jeg har søkt på 

”Rivermead behavioural memory test” alene og i kombinasjon med ”older” and ”geriatric”. 

På søket Rivermead Behavioural Memory Test fikk jeg 90 treff i PubMed, da jeg satte dette i 

kombinasjon med ”and older” fikk jeg 16 treff og i kombinasjon med ” and geriatrics ” fikk 

jeg 12 treff. Ved søk i OT seeker fikk jeg kun to treff.  

På bakgrunn av titler og abstract har jeg lest de artiklene jeg fant relevante for mine 

problemstillinger. I tillegg har jeg lest artikler og utdrag av bøker som omhandler validering 

og reliabilitetsvurdering generelt og validering av RBMT spesielt, samt om temaene 

hukommelse, eldre og demens. 

 

 

3.1 Hukommelse 

Hukommelsesproblemer er en et av de mest fremtredende symptomene ved demens. Kan vi 

utelukke redusert hukommelse kan vi også utelukke demens. Siden dette er så sentralt vil jeg 

gi en kort innføring om hukommelse og ulike former for hukommelser. 

 

Hukommelse kan grovt deles inn i korttidshukommelse og langtidshukommelse. 

Korttidshukommelse kalles også umiddelbar hukommelse eller arbeidshukommelse. I 

nevropsykologisk forstand tenker vi på korttidshukommelse som her og nå hukommelse (10). 

Korttidshukommelse oppfatter informasjon som er viktig der og da. Korttidshukommelsen 

fungerer også som et filter og hindrer unødvendig informasjon å feste seg. Et eksempel er når 

du krysser en vei. Der og da er det viktig å få med seg informasjon om hindringer og farer 

som kommer, men når du har kommet over på den andre siden er denne informasjonen 

unødvendig. Det at vi glemmer informasjon om bilen som kom langt der borte, når vi er trygt 

over på den andre siden, kalles funksjonell glemsel (11) Arbeidshukommelse er en 

sekkebetegnelse for både å lagre og bearbeider kortsiktig informasjon (11). Slik informasjon 

kan være nummeret på kølappen på apoteket, eller hvilken lomme du la passet i når du står i 



 

7 

kø for innsjekking til en utenlandsreise. Man sier at skillet mellom korttids- og 

langtidshukommelse går ved 30 sek (10). 

 

En sterk forskningstradisjon deler langtidshukommelsen i to deler, en bevisst del som kan 

forklares og formuleres, denne kalles eksplisitt hukommelse. Videre er det implisitt 

hukommelse som lagrer mer automatisert og ikke så enkelt formulerbar hukommelse (10). 

Den eksplisitte hukommelsen har en selvbiografisk funksjon som lagrer ting vi har opplevd 

og en generell funksjon som lagrer faktakunnskap. Disse kalles igjen episodisk og semantisk 

hukommelse. Den implisitte hukommelsen lagre mer eller mindre automatiserte og 

programmerbar kunnskap om hvordan vi utfører ting. Det kan værer ferdigheter som å sykle, 

svømme eller hukommelse om rutinemessige ferdigheter som å stå opp, kle seg, og gå på 

skole eller jobb. 

 

Den semantiske hukommelsen som kategoriseres under eksplisitt hukommelse, lagrer 

kunnskap vi har lært, som skolekunnskap og kunnskap om ord og begreper og ulike 

kategorier, og kunnskap om verden og samfunnet rundt oss. Episodisk hukommelse, som også 

sorterer under eksplisitt hukommelse, kan også kalles selvbiografisk hukommelse. Den 

knyttes til evnen å huske det som har skjedd oss, og minner som vi gjerne knytter til tid og 

sted. Det avgjørende for å huske det, er at vi føler vi selv har opplev det. Episodisk 

hukommelse er på sitt mest fleksible i tidlig 20- årene. Den er knyttet til hippocampus, er sent 

utviklet og dermed sårbar (11). 

 

Prospektiv hukommelse kalles hukommelse som handler om å huske noe i fremtiden. Det kan 

være å huske at du skal ta medisiner kl 08:00 og 20:00 daglig, huske å gi en person en beskjed 

neste gang du møter han, eller huske å poste et brev på vei hjem fra jobben. 
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3.2 Demens 

De vanligste sykdommene som gir varige hukommelsesproblemer er demenssykdommer. 

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen som alle kjennetegnes 

ved ervervet kognitiv svikt, svikt i emosjonell kontroll og svikt i utførelse av dagliglivets 

aktiviteter. Tilstanden er definert i forskjellige klassifikasjonssystem for sykdommer, 

International Classification of Diseases and Related Health Problems versjon 10 (ICD-10) har 

satt opp følgende kriterier som skal ligge til grunn før demensdiagnosen kan stilles: 

Skjematisk fremstilling av kriteriene for demenssykdom (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Mild Cognitive Impairment 

Det finnes grenseland mellom normal aldring og demens og det kan være vanskelig å si noe 

sikkert om diagnose. Tilstanden har fått betegnelsen mild cognitive impairment, MCI. Det 

finnes flere definisjoner, men det vanligste er å benytte definisjonen til Mayo klinikken i USA 

”opplevd hukommelsesproblemer, bekreftet av pårørende. Påvist hukommelsesreduksjon ved 

nevropsykologisk testing. Ingen utfall på andre områder. Normal fungering i dagliglivet. 

Tilfredsstiller ikke kriteriene til demens”(12). Ved MCI legges det vekt på at personen har en 

egenopplevelse av hukommelsesproblemene og at pårørende og hukommelsestester kan 

 1. Svekket hukommelse, især for nyere data 

2. Svikt av andre kognitiv funksjoner (dømmekraft, 

planlegging, tenkning, abstraksjon) 

Mild: Virker inn på evnen til å klare seg i 

dagliglivet 

Moderat: Kan ikke klarer seg uten hjelp fra andre 

Alvorlig: Kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig 

 Klar bevissthet 

 Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd; 

minst ett av følgende: 

1. Emosjonell labilitet 

2. Irritabilitet 

3. Apati 

4. Unyansert sosial atferd  

 Tilstanden må ha en varighet av minst seks måneder  
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bekrefte problemene. Så mange som 60-70 % av personene med påvist MCI utvikler demens 

over tid når man benytter Mayo klinikkens definisjon (12).  

3.1.2 Forekomst av ulike demenssykdommer 

Man regner grovt sett at det finnes 70 000 personer med demens i Norge (2). Forekomsten er 

stigende med økende alder. I aldersgruppen 65-69 år er forekomsten 0,9 %, og stiger til 17,6 

% i aldersgruppen 80-84 år. I aldergruppen over 90 år er forekomsten hele 40,7 % (2). De 

vanligste demenssykdommene er Alzheimer sykdom som utgjør minst 60 %, deretter kommer 

vaskulær demens som vil si demens forårsaket av sykdommer i hjernens blodårer. Det antas at 

demens med Lewylegemer og frontotemporallappsdemens er den tredje og fjerde hyppigste 

tilstanden, demens på bakgrunn av alkoholmisbruk antas å ligge på femteplass. Til sammen 

utgjør disse demenstypene mer enn 95 % av alle som rammes av demens etter fylte 65 år (12).  

 

3.1.3 Symptomer ved demens 

De ulike demenssykdommene og hvor i sykdomsforløpet pasienten er gir ulikt utslag i 

symptombildet. Grovt sett kan man dele symptomene ved demenssykdom inn i tre 

hovedgrupper; kognitive symptomer, atferdsmessige symptomer og motoriske symptomer. 

Skjematisk fremstilling av symptomer ved demenssykdom (12). 

Kognitive symptomer 

Svekket oppmerksomhet 

Svekket læringsevne og 

hukommelse 

Svekket språkevne (ordleting, 

redusert taleflyt) 

Apraksi  

Handlingssvikt 

Agnosi 

Svekket forståelse av 

handling i rom 

Svekket intellektuelle evner 

Atferdsmessige symptomer 

Depresjon og tilbaketrekning 

Angst, panikkangst og 

katastrofereaksjoner 

Vrangforestillinger og 

illusjoner 

Hallusinasjoner 

Personlighetsendringer 

Rastløshet, motorisk uro, 

vandring 

Apati og interesseløshet 

Irritabilitet og aggressivitet 

Repeterende handling 

(roping, hamstring) 

Forandret døgnrytme 

Motoriske symptomer 

Muskelstivhet, 

styringsproblemer 

Balansesvikt 

inkontinens 
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3.1.4 Kjønn, utdanning og demens 

Det er flere kvinner enn menn med demenssykdom. Dette skyldes at forekomsten av 

Alzheimer sykdom er høyere blant kvinner og at det er flere eldre kvinner enn menn i 

befolkningen. Sammenhengen mellom utdanning og demens er fortsatt uklar. Det finnes 

studier som indikerer lavere forekomst av demens hos eldre med høy utdanning enn eldre med 

lav utdanning. Dette kan forklares med at eldre med lav utdanning har vanskeligere for å klare 

tester og intervjusituasjoner som brukes i forekomstundersøkelser enn eldre med høy 

utdanning (12). En annen faktor som kan spille inn er forskjellig livsstil i gruppene. Høy 

forekomst av demens kan for eksempel skyldes livsstilsbetinget demens som alkoholisk 

demens og vaskulær demens. Dette er det foreløpig ikke nok kunnskap om (12). 

 

3.1.5 Prognose 

Både Alzheimer demens og vaskulær demens forkorter livet. Demens er ved siden av kreft og 

hjerte-karsykdommer den viktigste risikofaktoren for død blant eldre. I aldersgruppen over 75 

år ser man at kombinasjon av demens og depresjon gir en forhøyet dødelighet med seks til syv 

ganger sammenlignet med jevnaldrende uten disse sykdommene (12). 

 

 

3.3 Ergoterapi, aktivitet og deltakelse 

Mennesker har grunnleggende behov for aktivitet, og daglige aktiviteter er for mange den 

naturlige måten å strukturere hverdagen på (13). Deltakelse i fritidsaktiviteter viser seg å 

kunne forebygge demens (14). Ved å stimulere til å være aktiv og deltakende får eldre bedre 

livskvalitet (15). Daglig aktivitet kan også sørge for vedlikehold av fysisk og psykisk 

funksjon (16). Deltakelse og aktivitet er derfor viktig for eldre. Redusert hukommelse kan 

være en trussel for å fortsette det selvstendige aktive livet mange eldre lever. Under kapitelet 

om hukommelse kom det fram at hukommelsen er sentral for å opprettholde en strukturert 

hverdag med daglige aktiviteter. Det gikk frem at hukommelsen var sentral både for å lære og 

bibeholde automatiserte ferdigheter som å sykle og svømme, stå opp, kle seg og lage frokost. 

Vi ser også at hukommelsen er sentral for å huske å utføre handlinger i fremtiden, det å huske 
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avtaler man gjør som legetimen torsdag neste uke, frisørtimen på tirsdag og bridgeklubben 

annenhver onsdag. Hukommelsen er også sentral for å finne frem et telefonnummer og taste 

inn dette. Med nedsatt hukommelse står man i fare for å bli innaktiv eller passiv. Hverdagen 

kan bli mer og mer innskrenket hva aktivitet og sosial deltakelse angår. Ergoterapi har som 

mål å fremme deltakelse og aktivitet for alle (16). Utredning av funksjonssvikt og tiltak i 

forhold til funn er ikke et mål i seg selv, men en forutsetning for å ha behov for ergoterapi. 

Ergoterapeutens mål er å utrede og sette inn tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse i det 

miljøet personen vanligvis lever i. Dersom en person med nedsatt hukommelse også står i fare 

for å bli avskåret fra alminnelige daglige aktivitet, vil det være en oppgave for ergoterapeuten 

å utrede grad av hukommelsessvikt, finne ut på hvilke områder problemene gjør seg gjeldene 

og sette inn tiltak for å opprettholde det aktive og deltakende livet vedkommende har hatt.  
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4 Design, pasientutvalg og metode 

 

4.1 Design 

Studien ble utført som en strukturert ikke-eksperimentell tverrsnittsstudie. En tverrsnittsstudie 

er en studie hvor all informasjon blir innhentet samtidig, i vårt tilfelle når pasientene var 

inneliggende på sykehus. At studien er strukturert betyr at den følger et gitt oppsett i forhold 

til hvilke data eller opplysninger man samler, at studien er ikke-eksperimentell betyr at det 

ikke er intervensjon inkludert i studiedesignet (17). I forhold til pasientene som ble inkludert i 

valideringsstudien var ergoterapeutene som utfører RBMT blindet for bakgrunnsopplysninger 

om pasienten som MMS resultat og informasjon fra pårørende. Til denne delen inngikk 

pasienter fra både OUS Aker og OUS Ullevål. I forhold til data til reliabilitetsstudien var det 

kun pasienter fra OUS Ullevål som deltok. Her var to ergoterapeuter til stede samtidig da 

RBMT ble utført. De var henholdsvis tester og observatør annenhver gang. De diskuterte ikke 

poenggivning eller resultat av testene før alle pasientene var inkludert. 

En demensekspert vurderte om det forelå demens eller kognitiv svikt. For å vurdere dette 

studerte han alle pasientenes lege- og sykepleiejournaler og sykepleiekardeks. Eksperten 

benyttet ikke resultatet fra RBMT ved denne vurderingen og var blindet for RBMT 

testresultater. 

 

Dette studiedesignet ble valgt fordi arbeidet var en del av kvalitetssikringen av den kliniske 

virksomheten. Det var da tidsbesparende å henvende seg til inneliggende pasienter i stede for 

å innhente data fra andre aktuelle personer. Det var også tidsbesparende å innhente alle 

nødvendig opplysninger mens pasientene var på avdelingen, i stedet for å kontakte dem etter 

utskriving for ytterligere opplysninger. For å få de nødvendige opplysninger til studien var det 

heller ikke behov for å gjøre noen former for intervensjon. 
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I forhold til interrater reliabilitetsvurderingen var det hensiktsmessig å utføre testen en gang 

med begge testerne til stede. Da sikret vi oss at eventuelle ulike testresultat skyldes testernes 

vurdering og ikke fordi pasienten hadde endret seg mellom testtidspunktet. 

 

 

4.2 Rivermead Behavioural Memory Test  

Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) (5) er i utgangspunktet en standardisert 

økologisk valid test for vurdering av hverdagshukommelse hos voksne mellom 16 og 69 år. 

At testen har økologisk validitet betyr at de oppgavene som løses i testsituasjonen kan 

overføres til naturlige, dagligdagse situasjoner. Betegnelsen hverdagshukommelse er benyttet 

fordi testen har oppgaver som identifiserer hukommelsesproblemer relatert til utførelse av 

daglige aktiviteter. Testen vurderer visuell og auditiv hukommelse. Det vil si hukommelse 

knyttet til det vi ser og hukommelse knytet til det vi hører. Testen har 12 oppgaver. Pasienten 

blir vist et bilde av en fremmed person og fortalt hva personen heter. Dette navnet skal han 

gjenfortelle når han blir vist bilde etter ca 20 min. Testeren låner et objekt av pasienten som 

hun gjemmer, mens pasienten ser på. Pasienten skal huske hvor gjenstanden blir lagt og blir 

spurt om dette etter ca 20 min. Videre skal pasienten huske en beskjed som testeren og 

pasienten avtaler, etter ca 15 min. Pasienten blir vist bilder av både objekt og ansikt, disse 

skal han plukke ut når de vises sammen med andre bilder, etter ca 3-4 minutter. Testeren leser 

en kort historie á la et nyhetsoppslag. Pasienten skal gjenfortelle denne både umiddelbart og 

etter ca 15 min. Testeren går en kort rute i rommet med fem stasjoner. Pasienten skal repetere 

denne både umiddelbart og etter 15 minutter. Det stilles også spørsmål om orientering for tid 

og sted, pasientens alder og fødselsår samt navnet på statsministeren i Norge og presidenten i 

USA. Testen har to skåreskalaer, en profilskår fra 0-24 og screening skår fra 0-12. Hvert 

enkelt ledd i profilskåren gir 2, 1 eller 0 poeng, hvor 2 er helt korrekt, 1 delvis rett og 0 er 

galt. Screeningskåren skåres med verdiene 1 eller 0, hvor 1 er rett og 0 er galt. Skårene på 

skalaen har blitt delt i fire nivå hvor profilskåre på 24-22 indikerer normal hukommelse, 21-

17 indikerer lette hukommelsesvansker, 16-10 moderate hukommelsesvansker og 9-0 

alvorlige hukommelsesvansker. 
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4.3 Pasientutvalg 

Den gruppen vi vil at studien skal ha gyldighet for kalles populasjon. Fra populasjonen 

trekkes eller velges et utvalg som skal være representative for populasjonen. I denne studien 

inngikk pasienter fra utvalgte poster ved geriatriske avdelinger ved OUS Ullevål og Aker. 

Dette var poster med døgn- og dagpasienter som i hovedsak var over 65 år. Pasienten kom til 

behandling og rehabilitering for sykdommer som er vanlig blant eldre. Vanlige diagnoser ved 

disse avdelingene er hoftebrudd, kronisk obstruktiv lungesykdom, hjertesvikt, slag, fall og 

ustøhet og generell funksjonssvikt. Som en følge av pasientens alder tilkommer ofte kognitiv 

svikt og demenstilstander i tillegg til innleggelsesdiagnosen. Det ble inkludert 109 pasienter 

til validitetsstudien og 30 pasienter til reliabilitetsstudien. 

 

Inklusjonskriterier: 

 Pasienten skal ha en kognitiv svikt eller det skal være mistanke om at dette foreligger 

 Pasienten skal kunne kommunisere; ha forståelse og språkproduksjon til å gi samtykke 

og gjennomføre RBMT 

 Pasienten skal ha funksjonelt syn og hørsel, eventuelt med hjelpemidler 

 Pasienten må kunne forflytte seg, eventuelt med hjelpemidler eller personhjelp 

 Pasienten må kunne klare den forflyttning og miljøforandringene som kreves for å 

komme til undersøkelsesrommet 

 Pasienten skal ha en stabil medisinsk tilstand 

 

 

Eksklusjonskriterier: 

 Pasienten skal ikke være i en psykotisk tilstand 

 Pasienten kan ikke være sengeliggende 

 Pasienten må ha MMS score på 15 eller mer 
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4.4 Etiske overveielser 

All deltakelse i studien var frivillig, og man kunne trekke seg på et hvilket som helst tidspunkt 

under studien uten at dette fikk konsekvenser for deltakeren. Det ble innhentet informert 

samtykke fra deltakerne. Alle prosjektmedarbeiderne hadde taushetsplikt. Testene ble 

anonymisert ved at de ble registrert med nummerkode. RBMT, MMS og demografiske data, 

ble oppbevart atskilt fra personopplysningene som ble innhentet.  Det ble registrert om 

pasienten hadde demens, MCI eller er kognitivt frisk. Denne informasjonen ble kun registrert 

sammen med de kodede dataene. Personopplysningene ble låst inne på sikkert sted og 

offentliggjøring av dataene har blitt gjort i ikke identifiserbar form. Den regionale komité for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse Sør-Øst (REK) ble orientert om studien. 

REK anså studien som en del av nødvendig kvalitetssikring av den kliniske virksomheten, og 

at den ikke var fremleggelsespliktig. 

 

Vi i helsesektoren må erkjenne at i slike studier og i møte med pasienter kan vi oppleves som 

en sterkere part enn pasienten, og at det er et makt- avmaktsforhold mellom behandler og 

pasienten. Som nevnt var deltakelse i vår studie frivillig, pasienten ble opplyst om dette, både 

muntlig og skriftlig. De fikk også beskjed om at de kunne trekke seg på et hvilket som helst 

tidspunkt uten at dette ville gå utover annen behandling. Vi må likevel være klar over at det i 

slike situasjoner kan være personer som opplever eller tror at det blir forventet at de skal si ja 

til å delta. Pasienten kan kjenne på sin avmakt og avhengighet til helsetjenesten og derfor 

akseptere å delta for å kunne gi noe tilbake, eller fordi han eller hun ikke stoler på at et nei til 

deltakelse ikke medfører ulempe for dem. Pasienten kan tenke at behandler sitter i en 

situasjon hvor den er med å definere grad av hjelpebehov eller behandlingsbehov pasienten 

har (18). Ved å takke nei til deltakelse i studien, kan noen pasienter føle engstelse for at 

hjelpebehovet skal bli definert som lavere enn om vedkommende takket ja til å delta i studien. 

Slike situasjoner er vanskelig å unngå, men det er viktig at vi som er med i slike studier 

reflekterer over det og er bevisst vår situasjon som makthaver.  
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4.5 Utvalg og representativitet 

På samme måte som et instrument skal være gyldig for det som måles, bør utvalget i studie 

være gyldig eller representativt for den populasjonen det er ment å si noe om. En svakhet ved 

denne studien er at vi kun har rekruttert informanter fra geriatriske avdelinger ved sykehus. Vi 

vet derfor ikke om resultatet kan være gyldig for alle over 65 år. Vi har her inkludert både de 

som har et hukommelsesproblem og de som ikke har hukommelsesproblemer. Testen som 

valideres er ønsket validert for bruk i utredning av eldre personer med mistanke om demens. 

Den er således validert mot rett gruppe, men vi vet lite om skåreresultater for tilsvarende 

gruppe utenfor geriatriske avdelinger, og vi burde hatt et normalmateriale som vi kunne ha 

sammenlignet våre resultater med. Et normalmateriale ville vi fått om vi henvendte oss til 

tilfeldige personer i rett aldergruppe utenfor sykehuset. På bakgrunn av at testen er validert 

mot rett aldersgruppe og at det også er inkludert personer med mild kognitiv svikt og personer 

som ikke har hukommelsesproblemer, føler jeg meg trygg på hovedkonklusjonen i studien. 

Denne valideringen vil imidlertid ikke være gyldig dersom andre diagnosekriterier for demens 

benyttes. 

 

 

4.6 Kartleggingsmetoder 

Kartleggingsredskapene som ble brukt var de som ble benyttet i avdelingen for vanlig 

utredning. Her inngikk MMS og anamnese skjema for pårørende. MMS vurderer kognitive 

funksjoner, men tar ikke stilling til årsaken til eventuell kognitiv svikt. Det stilles spørsmål 

om orientering for tid og sted, umiddelbar og utsatt hukommelse, oppmerksomhet, 

språkforståelse og romoppfatning (7). Anamneseskjema for pårørende måler i hvilken grad 

pårørende opplever endring ved kognitiv funksjon hos pasienten de siste 10 årene (19). Både 

MMS og anamneseskjema for pårørende er presentert i artikkelen. 
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4.7 Statistisk analyse 

Statistiske tester kan deles inn i parametriske og ikke parametriske tester. Parametriske tester 

tar utgangspunkt i gjennomsnittsverdier. For å kunne bruke parametriske tester skal 

variablene som inngår i testen ha normalfordelte data. Dersom dataene ikke er normalfordelt, 

men skjevfordelt, eller at det er så få observasjoner at det er vanskelig å si noe om formen på 

fordelingen, er det vanlig å benytte ikke-parametriske tester (20). 

 

Til mine analyser har jeg benyttet både parametriske og ikke-parametriske tester. Jeg har 

registrert dataene i en database som behandles i statistikkprogrammet SPSS for windows 

(Statistical Packages for Social Sciencs). Dataene var ikke identifiserbare da de var registrert 

med nummerkode.  

 

Det var to mål med studien: Det ene var å vurdere om Rivermead Behavioural Memory Test 

er en reliabel test. Valgte ble da å gjøre en interrater reliabilitetsvurdering, det vil si å 

undersøke om man får samme testresultat uavhengig av hvem som tester. For å vurdere dette 

ble testresultatene fra to testere sammenlignet. Testerne observerte pasientene samtidig. 

Hensikten med å observere pasienten samtidig er at testerne da skal komme fram til samme 

testresultat om de vurderer likt. Får testerne ulike testresultat skyldes dette testernes vurdering 

og ikke pasientens utførelse.  

 

For å vurdere interrater reliabilitet ble korrelasjonsanalyse med Spearman’s rho benyttet for å 

sammenligne sum skårene mellom testerne. Spearman’s rho er en ikke-parametrisk test. 

Spearman’s rho vurderer hvor sterk lineær sammenheng det er mellom to variabler. Verdiene 

går fra 1 til -1, hvor 0 tilsier ingen sammenheng og 1 eller -1 er fullstendig sammenheng, eller 

perfekt sammenheng (21). Testen svarer på om det er en positiv eller negativ sammenheng. 

Positiv sammenheng vil si at det er en sammenheng mellom høye verdier på en variable med 

høye verdier på en annen variable. Negativ sammenheng vil si at det er en sammenheng 

mellom høye verdier på en variabel og lave verdier på en annen variabel (21), Resultatene av 

Spearman’s rho graderes slik: 0,10-0,29 er liten sammenheng, 0,30-0,49 er middels 

sammenheng og 0,50-1,0 er sterk sammenheng (21). 
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Videre ble resultatene for hvert enkelt spørsmål eller item, sammenlignet ved hjelp av 

krysstabell analyse hvor vi så på kappa. Dette er en ikke-parametrisk analyse hvor man bruker 

kategoriske data, det vil si testresultater som er samlet i ulike grupper eller kategorier. 

Testresultatet fra en tester blir sammenlignet med testresultatet fra den andre testeren i det 

som kalles krysstabell, for å se på grad av enighet mellom testerne. Kappverdiene er definert 

som 0,5 er moderat enighet, Kappa over 0,7 er god enighet og Kappa over 0,8 er veldig god 

enighet (21). Viser kappa verdien 1 tilsier det fullstendig enighet mellom testerne.  

 

Et annet mål med studien var å vurdere i hvilken grad testen var valid til bruk i utredning av 

eldre over 65 år med hukommelsesproblem. Dette ble gjort ved å vurdere sensitivitet, 

spesifisitet og accuracy, samt Likelihood Ratio + (LR+) og Likelihood Ratio - (LR-). Det ga 

en indikasjon på hvor godt egnet testen var som et diagnostisk verktøy. Ut fra funn på disse 

analysene ble også beste grenseverdien eller cut-off, for RBMT profil sumskåre beregnet. 

Med sensitivitet menes testens evne til å identifisere de som faktisk har et problem. Har en 

test en sensitivitet på 80 % betyr dette at testen korrekt identifiserer 80 av 100 personer med 

problemet. Med spesifisitet menes testens evne til å identifisere de friske. Har en test en 

spesifisitet på 80 % betyr dette at testen korrekt identifiserer 80 av 100 friske personer. Med 

accuracy menes testens samlede evne til å identifisere de friske som friske og de syke som 

syke. Retningslinjene for tolkning av størrelsen av LR+ og LR- og betydningen for økningen 

av den diagnostiske sikkerheten sier at hvis LR + er over 10 og LR- er under 0,1 øker det 

testens diagnostiske sikkerhet signifikant.  Er LR+ mellom 5 og 10 og LR- mellom 0,1 og 0,2 

øker det testens diagnostiske sikkerhet moderat, er LR+ mellom 2 og 5 og LR – mellom 0,2 

og 0,5 kan testen øke den diagnostiske sikkerheten (22).  

 

Videre var det et ønske å vurdere testens interne konsistens, det vil si om hvert enkel spørsmål 

handler om det samme temaet og at resultatet av enkeltspørsmålene i testen har sammenheng 

med sumskåren. Til det har jeg benyttet Chronbach alpha analyse. Resultatene her kommer 

som tallverdi med resultat fra 0 til 1, verdi på 0,7 eller høyere defineres til å være god 

sammenheng (21). 
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Det ble også gjort independent sample t-test for å vurdere om det var en signifikant 

sammenheng mellom kjønn og RBMT skår. Denne testen ble også valgt for å vurdere om 

alder påvirker RBMT skåren. P-verdi grense ble valgt til < 0,05. En t-test er en parametrisk 

test, det er viktig å undersøke om kriteriene for å gjøre denne teste ligger til grunn før 

analysene gjennomføres. Et krav er at minst en av variablene skal være kontinuerlige, det vil 

si at det er måleverdier med et gitt nullpunkt, dataene skal også være normalfordel. Videre 

skal alle observasjonene være gjort uavhengig av hverandre og gruppene som sammenlignes 

skal ha noenlunde lik varians eller standardavvik (8). I dette tilfelle er resultatene fra RBMT 

kontinuerlige data og vi benyttet her sumskåren. I forhold til å vurdere om alder ga utslag 

delte vi gruppen i to 65 – 81 år og 82- 95 år. Denne inndelingen ble valgt fordi den ga 

tilnærmet like store grupper.  

 

Det var et ønsket å se om noen av enkeltspørsmålene i RBMT slo bedre ut i forhold til 

demensdiagnosen enn andre. Kji kvadrat test ble da anvendt. Det er en krysstabell analyse 

som viser om det er sammenheng mellom to variabler, p-verdigrensen ble valgt til < 0,05. 

Regelen for kji kvadrat test sier at det må være observasjoner i alle cellene og ikke mer enn 20 

% av cellene kan ha færre en fem observasjoner. For at dette skulle oppfylles ble svarene i 

RBMT slått sammen fra tre til to kategorier, svaralternativene ble da helt rett eller galt. Siden 

demensdiagnosen var gullstandard ble den behold som egen kategori, og MCI og kognitivt 

frisk ble slått sammen til en annen kategori, dermed kan vi ta utgangspunkt i en 2 x 2 tabell. 

 

Profil sum skåre på RBMT og sumskåre på MMS ble sammenlignet ved hjelp av 

korrelasjonsanalyse. Jeg benyttet Spearman’s rho som er beskrevet tidligere i dette kapitelet, 

grense for p-verdi ble satt til < 0,05.  

 

En detaljert beskrivelse av resultatene i studien og diskusjon av funnene finnes i Artikkelen i 

kapittel 5. 
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5 Artikkel 

 

Reliabilitet og validitet av Rivermead Behavioural Memory  

Test (RBMT) hos eldre over 65år 

 

Abstract 

 

Background 

The Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) evaluates everyday memory function. It 

is used by occupational therapists nationally and internationally. At Oslo University Hospital, 

Aker and Ullevål the RBMT is used particularly in geriatric patients. The test is not 

standardized for older people in Norway. The purpose of this study was to evaluate inter-rater 

reliability and validity of the test for measuring memory problems in elderly between 65 and 

95 years with cognitive impairment and dementia. We also considered which cut-off for the 

RBMT total score gives the best indication of dementia diagnosis. 

 

Method 

This was a structured non-experimental cross sectional study. The RBMT testers had no 

knowledge of other data about the patient. An expert of dementia considered whether there 

was any evidence of dementia disease using medical and nursing records. The reliability study 

included 30 subjects at the geriatric department at Oslo University Hospital Ullevål. The 

validity study included 110 patients at the geriatric unit of the Oslo University Hospital Aker 

and Ullevål. RBMT results were evaluated against the diagnoses cognitive healthy, mild 

cognitive impairment (MCI) and dementia. 

 

Results 

The RBMT showed good inter-rater reliability with mean kappa 0.88 (range 0.5-1.0) for 

single items, and Spearman's rho 0.99, for total score, which was highly significant (p 

<0.001). The suitability of the test’s in persons with dementia was evaluated by analyzing the 

sensitivity, specificity, accuracy, and likelihood ratio (LR) i.e LR+ and LR-. Best cut-off point 

of the sum score was 13 points (13/14). 

 

Conclusion 

RBMT seems a useful tool in evaluating everyday memory function of people between 65 and 

95 years with impaired memory and dementia.  
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Bakgrunn: 

Det finnes ca 70 000 personer med demens i Norge i dag (1). Forekomsten øker med alderen 

og er sannsynligvis den sykdom som gir størst risiko for alvorlig svikt i egenomsorg hos eldre 

(2, 3). Demenssykdommens forløp er ofte snikende de første årene (4, 5). Det mest sentrale 

symptomet ved demens er sviktende hukommelse (6). Demens kan defineres som: 

Et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, vanligvis kronisk eller progressivt, der flere høyere 

kortikale funksjoner blir forstyrret, herunder hukommelse, tankeevne, orienteringsevne, 

forståelse, regneferdigheter, læringskapasitet, språk og dømmekraft. Bevissthetsnivået er ikke 

redusert. Svekkelsen i kognitive funksjoner blir vanligvis ledsaget av, men kan også komme 

etter, svekkelser i følelsesmessig kontroll, sosial atferd eller motivasjon. Demens forekommer 

ved Alzheimer sykdom, karsykdom i hjernen og andre tilstander som primært eller sekundært 

påvirker hjernen (7). 

 

Hvilke kognitive funksjoner skiller begynnende demens fra normal aldring? Kognitivt friske 

eldre vil få redusert mental kapasitet på noen områder som reaksjonsevne og 

hukommelsesevne, mens andre felt som språkfungering, erfaring og livskunnskap vil være 

uforandret og kanskje bedres med økende alder (6). Når det gjelder hukommelse er det 

generelt vanskeligere for eldre å huske det som skjedde for noen minutter, timer eller dager 

siden. Det finnes et grenseland mellom normal aldring og demens hvor det i en periode er 

vanskelig å si noe sikkert om diagnose. Denne tilstanden har fått betegnelsen mild kognitiv 

svikt (mild cognitive impairment, MCI). Begrepet er ikke entydig og det finnes flere 

definisjoner. Det mest vanlige er å benytte definisjonen til Mayo klinikken i USA ”Opplevd 

hukommelsesproblemer, bekreftet av pårørende. Påvist hukommelsesreduksjon ved 

nevropsykologisk testing. Ingen utfall på andre kognitive områder. Normal fungering i 

dagliglivet. Tilfredsstiller ikke kriteriene til demens.” (6) Ved MCI legges det vekt på at 

personen har en egenopplevelse av hukommelsesproblemer og at det kan bekreftes av en 

pårørende og ved en hukommelsestest. Ved bruk av denne definisjonen vil mer enn 60 -70 

prosent med påvist MCI utvikle demens over tid (6). 
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Som et ledd i utredning og diagnostisering av de forskjellige demenssykdommene er det 

nødvendig med tester som både er valide og reliable. Et instrument som ofte brukes i dag er 

screeningstesten Mini Mental Status (MMS) som er valid og reliabel (8). En systematisk 

litteraturgjennomgang viste imidlertid at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig 

dokumentasjon for hvilken verdi MMS har i diagnostisering av demens (9). 

 

 

Utredning ved geriatrisk avdeling 

Geriatriske pasienter kjennetegnes ved at de er eldre, over 65 år, har sammensatte problemer 

med flere sykdommer samtidig, og mange bruker en kombinasjon av flere medisiner. 

Diagnoser som ofte kjennetegner den geriatriske pasienten er lungebetennelse, hjertesvikt, 

falltendens og hoftebrudd, slag og generell funksjonssvikt. Som følge av pasientenes høye 

alder er ofte kognitiv svikt og demens tilleggsdiagnoser til innleggelsesdiagnosen. Ved 

utredning og behandling er det viktig å ha et helhetlig perspektiv hvor man forholder seg til 

flere problemer samtidig. Man må se personens psykiske og sosiale situasjon parallelt med de 

somatiske sykdommene. Ved geriatriske avdelinger er utredning og behandling basert på 

tverrfaglig tilnærming og teamet består som regel av ergoterapeut, fysioterapeut, lege og 

sykepleier (10). 

 

Ergoterapeutene ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål (OUS Ullevål) og Oslo 

Universitetssykehus Aker (OUS Aker) bruker Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) 

(11, 12) for å vurdere hukommelse hos geriatriske pasienter. Det er en test som er designet for 

å avdekke praktiske konsekvenser av hukommelsesproblemer. Den er designet for å kunne ha 

umiddelbar validitet (face validity), slik at ikke-psykologer forstår funnene i testen. Testen 

måler hverdagshukommelse, det vil si hukommelse slik den brukes i dagliglivets aktiviteter. 

 

I klinikken oppleves RBMT som verdifull fordi den tar utgangspunkt i praktiske oppgaver lik 

dem pasientene har behov for for å mestre i hverdagen. Den kan gi en indikasjon på hvilke 

områder pasienten har problemer, og hvor det er behov for intervensjon. Testen anses å være 



 

25 

valid og reliabel for pasienter med traumatisk hjerneskade (13). Litteratursøk viser at 

instrumentet er brukt i forskning internasjonalt, spesielt for å vurdere hukommelsessvikt etter 

hjertestans (14, 15) og traumatisk hjerneskade (16, 17). RBMT finnes i flere utgaver som er 

tilpasset ulike aldre både for barn, voksne og eldre. Imidlertid viser det seg at det er gjort lite 

forskning på testens klinimetriske egenskaper i forhold til eldre og personer med demens.  

 

RBMT fokuserer blant annet på hukommelse av navn, ansikter, beskjeder og avtaler og evne 

til å utføre en aktivitet som på forhånd er vist. Den skiller mellom visuell og auditiv 

hukommelse, umiddelbar og utsatt gjenkjenning og gjenkalling samt prospektiv hukommelse, 

det vil si evnen til å huske noe i fremtiden. Videre stilles det spørsmål om orientering for tid 

og sted. En studie som sammenlignet RBMT med Wechsler Memory Test viste at RBMT var 

mer presis i å måle grad av hukommelsessvikt (13). Cockburn og Collin har gjort en studie i 

et lite utvalg (n = 40) eldre mennesker der de sammenlignet MMS og RBMT.  De fant at 

mennesker med normal skår på MMS hadde utfall på RBMT, og konkluderte med at RBMT 

var et sensitivt redskap for å avdekke hukommelsessvikt i tidlig fase av en demensutvikling. 

Den lave korrelasjonen mellom hukommelsesspørsmålet i MMS og de ulike 

hukommelsesspørsmålene i RBMT viser at MMS bare er en indikator på hukommelsessvikt 

når et visst nivå av generell kognitiv svikt er nådd (18). Lezak hevder at de tre subtestene, 

”huske en historie” (umiddelbart og etter en stund),  ”huske en rute” (umiddelbart og etter en 

stund) og ”huske et navn” er sensitive for å gradere demens, inklusiv å skille mild demens fra 

kognitivt frisk (19). 

 

Ved litteratursøk viser det seg at RBMT ikke er validert til bruk i utredning av eldre personer 

med demens. Testen benyttes nå ved noen sykehus i Norge både hos personer med 

hodeskader, slag og demens. Hensikten med studien er å vurdere om testen er reliabel ved å 

undersøke interrater reliabilitet. Videre er hensikten å studere om RBMT er valid for å måle 

hukommelsessvikt hos eldre mellom 65 og 95 år med kognitiv svikt og demenssykdom, samt 

vurdere hvilken grenseverdi på RBMT sumskår som gir best indikasjon for demensdiagnose.  
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Metode 

Design 

Studien var en strukturert ikke-eksperimentell tverrsnittsstudie, hvor RBMT testeren var uten 

kjennskap til andre data om pasienten. En demensekspert vurderte om det forelå demens eller 

mild kognitiv svikt. Han studerte alle pasientenes lege- og sykepleiejournaler og 

sykepleiekardeks. Den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse 

sørøst (REK) ble orientert om studien. REK anså studien som en del av nødvendig 

kvalitetssikring av den kliniske virksomheten, og at den ikke var fremleggelsespliktig. 

 

 

Deltakere 

I løpet av perioden 2002 til 2008 ble 110 pasienter fra utvalgte geriatriske poster ved OUS 

Ullevål og OUS Aker invitert til å delta i undersøkelsen. Dette er poster med døgn- og 

dagpasienter, som i hovedsak er over 65 år. For at pasientene kunne bli inkludert i studien 

måtte de ha funksjonelt syn og hørsel. De skulle kunne forflytte seg, eventuelt ved bruk av 

hjelpemidler eller personhjelp. De måtte også være i stand til å takle forflytning og 

miljøforandring som kreves for å komme til undersøkelsesrommet. Videre måtte de kunne 

kommunisere og ha forståelse og språkproduksjon til å gi samtykke til å gjennomføre testen, 

samt være i stabil medisinsk tilstand. Eksklusjonskriterier var: psykose og MMS skåre under 

15 poeng. Reliabilitetsstudien inkluderte 30 av pasientene, mens 109 deltok i 

validitetsstudien. En pasient kunne ikke inkluderes i validitetsstudien fordi vedkommende 

ikke var diagnostiserbar. 

 

 

Prosedyrer 

Interrater reliabilitetstudien ble utført ved at to ergoterapeuter var til stede når pasientene ble 

testet. De var vekselvis testleder og observatør hos annenhver pasient og skåret RBMT 
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uavhengig av hverandre. Skåringene ble ikke diskutert underveis i studien, og testresultatene 

ble holdt hemmelig til alle deltakerne var inkludert. I validitetsstudien utførte fem 

ergoterapeuter ved de to sykehusene RBMT. Pasientene ble undersøkt av det tverrfaglige 

teamet på posten. Deretter studerte demenseksperten alle data, bortsett fra RBMT resultatene. 

Demensdiagnosen ble satt i henhold til ICD-10 kriteriene for forskning og MCI etter Mayo 

kriteriene. Informasjonen demenseksperten hadde til rådighet var et pårørendeskjema med 

opplysninger om endring av kognisjon over tid (se under måleinstrumenter), MMS, resultat av 

somatisk undersøkelse, bruk av legemidler og lege- og sykepleievurdering fra journal. 

 

 

Datainnsamling  

Demografiske opplysninger om pasienten ble innhentet ved samtale med pasienten og/eller 

fra journal. Data som ble registrert var alder, kjønn, utdanning, innleggelsesårsak, sivil status 

og om de bodde alene eller sammen med eventuelt ektefelle, samboer eller andre 

familiemedlemmer.  

 

 

Måleinstrumenter 

RBMT (11) vurderer visuell og auditiv hukommelse. Den er laget for å identifisere 

hukommelsesproblemer som kan virke inn på utførelsen av daglige aktiviteter. Den fokuserer 

på å huske navn (etter ca 20 minutters utsettelse), finne en gjenstand som har blitt lånt av 

pasienten og gjemt mens pasienten så på (etter ca 20 minutter), huske en avtale (etter ca 15 

minutter.), huske objekt og ansikt som pasienten har sett på bilde (etter ca 3-4 minutter.). 

Videre skal pasienten huske en kort historie fra en avis både umiddelbart og etter ca 15 

minutter., en kort rute på fem stasjoner både umiddelbart og etter ca 15 minutter. Det stilles 

spørsmål om orientering for tid og sted, egen alder og fødselsår samt navnet på 

statsministeren i Norge og presidenten i USA. Instrumentet har to skåringsskalaer, en 

profilskår fra 0-24 og screeningskår fra 0-12. Hvert enkelt ledd i profilskåren gir 2, 1 eller 0 
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poeng, 2 defineres som helt korrekt, 1 delvis rett og 0 er galt. I screeningskåren skåres med 

verdiene 1 eller 0, hvor 1 er rett og 0 er galt. 

Skårene på skalaen deles i fire nivå hvor profilskår på 24-22 indikerer normal hukommelse, 

21-17 indikerer lette hukommelsesvansker, 16-10 moderate hukommelsesvansker og 9-0 

alvorlige hukommelsesvansker. 

 

Mini Mental Status (8) er en screeningtest med 20 spørsmål. Testen vurderer kognitive 

funksjoner uavhengig av årsak til den kognitive svikten. Det stilles spørsmål om orientering 

for tid og sted, umiddelbar og utsatt hukommelse, oppmerksomhet, språkforståelse og 

romoppfatning. Testen har maksimal skår på 30 poeng, hvor lav skår betyr dårlig funksjon. 

Grenseverdi for demens er vanligvis angitt til å være 24 eller 25, men grenseverdien er 

avhengig av pasientens alder og utdanningsnivå. Jo yngre og jo mer utdannet desto høyere er 

grenseverdien (6). 

 

'Anamneseskjema for pårørende' er et standardisert spørreskjema til pårørende som måler om 

og i hvilken grad pårørende opplever at pasienten har endret sin kognitive funksjon de siste 10 

årene. Skjemaet fins i to versjoner, ett med 26 spørsmål og ett med 16. Kortversjonen ble 

brukt i dette prosjektet (20). I denne versjonen får pårørende 16 spørsmål om endring av 

kognisjon og har 5 svaralternativ; mye bedre, litt bedre, ikke særlig forandret, litt verre og 

mye verre. En gjennomsnitskår over 3,5 indikerer mulig demens (20). Skjemaet er utprøvd i 

en rekke vitenskapelige studier og anses som et valid instrument (9, 20). Den mest brukte 

grenseverdien for demens er angitt til å være 3.44 (20). 

 

 

Statistisk analyse 

Data ble analysert ved hjelp av SPSS program for Windows 98.  

Til interrater reliabilitetsvurdering ble det gjort korrelasjonsanalyse med Spearman’s rho på 

sumskårer og kappa på enkeltleddnivå. Spearman’s rho verdi 0,10 – 0,29 = liten 

sammenheng, Spearman’s rho 0,30 – 0,49 = middels sammenheng og Spearman’s rho 0,50 – 

1,0 = sterk sammenheng. Kappa på 0,5 = moderat enighet, Kappa over 0,7 = god enighet og 

Kappa over 0,8 = veldig god enighet (21). 
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I validitetsstudien beregnet vi sensitivitet, spesifisitet og accuracy, samt Likelihood Ratio + 

(LR+) og Likelihood Ratio - (LR-) for å finne den beste grenseverdien for RBMT profil 

sumskåre som indikerer testens diagnostiske egenskaper. Med sensitivitet menes testens 

prosentuelle evne til å identifisere de som faktisk har et problem. Med spesifisitet menes 

testens prosentuelle evne til å identifisere de friske, mens accuracy vil si testens samlede evne 

til å klassifisere de friske som friske og samtidig de syke som syke. Likelihood ratio er et 

samlet mål for sensitivitet og spesifisitet og angir styrken av en diagnostisk test. 

Retningslinjer for tolkning av størrelsen av LR+ og LR- og betydningen for økningen av den 

diagnostiske sikkerheten sier at hvis LR + er over 10 og LR- er under 0,1, øker det testens 

diagnostiske sikkerhet signifikant.  Er LR+ mellom 5 og 10 og LR- mellom 0,1 og 0,2, øker 

det testens diagnostiske sikkerhet moderat, er LR+ mellom 2 og 5 og LR – mellom 0,2 og 0,5, 

kan testen øke den diagnostiske sikkerheten (9). 

 

Cronbach’s alpah test måler en tests interne reliabilitet. Dette målet ble anvendt for å vurdere 

sammenhengen mellom hvert enkelt spørsmål i RBMT og profil sumskår. I sumskåren er alle 

orienteringsspørsmålene samlet til én skåre bortsett fra spørsmål om dato som utgjør en egen 

skår. Chronbach alpha verdi på 0,7 eller høyere defineres som god sammenheng (21). 

Student t-test med p-verdi på < 0,05 ble brukt for å undersøke forskjeller på RBMT skår i 

ulike aldersgrupper og mellom menn og kvinner. Profil sumskår på RBMT og sumskåre på 

MMS ble sammenlignet ved hjelp av korrelasjonsanalyse, grense for p-verdi ble satt til < 

0,05. For å vurdere om noen av spørsmålene i RBMT gir bedre indikasjon på demensdiagnose 

enn andre, utførte vi tabellanalyser med kji kvadrat testing. Grensen for p-verdi ble satt til < 

0,05.  
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Resultater 
 

Reliabilitet 

De 30 som deltok var i alderen 68 til 88 år med gjennomsnittalder på 79,6 år (SD 6), 17 var 

menn. Boforhold ble registrert blant 27 av deltakerne, 16 bodde alene, mens 11 bodde 

sammen med ektefelle eller samboer. Ti av personer (33,3 %) hadde en demenssykdom, 9 (30 

%) fikk diagnosen mild kognitiv svikt (MCI), mens 10 (33,3 %) ble vurdert som kognitivt 

friske. Èn person var ikke diagnostiserbar. Gjennomsnittsskåren på MMS var 25,8 (SD 3,4). 

Gjennomsnittskåren for RBMT i de to testsituasjonene var henholdsvis 12,40 (SD 4,8) og 

12,47 (SD 4,7). Figur 1 viser hvordan skårene mellom de to testerne hang sammen. Kappa 

verdiene for hver enkel oppgave er vist i tabell 1. Gjennomsnittlig kappa var 0,88, høyeste 

verdi 1,0 og laveste verdi 0,5, se tabell 1. Korrelasjon mellom sumskårene var Spearman’s rho 

0,98 med p <0,000 som er høysignifikant. Chronbach alfa var 0,87 (alle 110 pasientene 

inngikk i denne analysen). 

 

Tabell1 1 og Figur 1 inn her 

 

 

Validitet 

De 109 deltakerne var i alderen 68 til 92 år med gjennomsnittsalder på 81,1 år (SD 5,5). Det 

var 67 kvinner med gjennomsnittsalder 82,2 år (SD 5,3) og 42 menn med gjennomsnittsalder 

79,3 år (SD på 5,5). Boforhold ble registrert blant 106 deltagere, 68 bodde alene, 32 bodde 

sammen med ektefelle eller samboer, mens 6 bodde med barn eller andre. Utdanningen ble 

registrert hos 98 deltagere, 57 hadde mer enn 8 års utdanning og 15 høyskole eller 

universitetsutdanning. Av de 109 deltakerne fikk 44 (40 %) en demensdiagnose, 26 (23,6 %) 

fikk diagnosen mild kognitiv svikt (MCI) mens 39 (35,5 %) ble vurdert som kognitivt friske. 

Tabell 2 viser en oversikt over noen karakteristika for pasientene. 

 

Tabell 2 inn her 
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Figur 2 viser RBMT profilskåren for de tre diagnosegruppene. Mange skåret i området for 

lette og moderate hukommelsesvansker i alle tre diagnosegrupper.  

 

Figur 2 inn her  

 

Tabell 3 viser resultater for ulike grenseverdier for RBMT og hvordan testen kan skille 

pasienter med demens fra de friske, demens fra MCI og MCI fra friske. Grenseverdien med 

høyest accuracy er uthevet:  

 

Tabell 3 inn her 

 

Ut fra våre beregninger er grensen mellom 13 og 14 poeng den som best skiller personer med 

demens fra friske (se tabell 3). Som det går fram av tabell 3, er RBMT ikke et godt 

hjelpemiddel til å skille mellom demenssykdom og MCI eller kognitiv frisk og MCI. 

 

 

Sammenheng mellom enkeltspørsmål i RBMT og demensdiagnose 

For å vurdere om noen av enkeltspørsmålene i RBMT ga bedre indikasjon om 

demensdiagnose enn andre, gjorde vi en kji kvadrat test. Gruppen med MCI diagnose og de 

som ble vurdert som kognitivt friske ble slått sammen til en gruppe, da andre analyser viser at 

RBMT ikke fungerer godt for å skille disse gruppene. Svaralternativene i RBMT ble slått 

sammen slik at vi fikk to kategorier; rett eller galt (se tabell 4). 

 

Tabell 4 inn her 
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Som det fremgår av tabellen er det orienteringsspørsmålene og det å huske sin personlige 

eiendel som gir best samsvar med demensdiagnose, men alle spørsmålene viser en signifikant 

sammenheng med diagnosen. 

 

 

Sammenheng mellom alder, kjønn og RBMT skåre 

Det ble gjort Student t-test analyse for å se om det er forskjell på RBMT profil skåre med 

hensyn til kjønn og alder.  Vi fant ingen forskjell. Kvinner hadde en gjennomsnittsskåre på 

10,94, (SD 5,77) og menn = 12,69, (SD 5,2) (t= 1,53, p = 0,13). Deltakerne ble delt inn i to 

like store grupper med aldersspenn fra 65 – 81 år (n=54) og 82-95 år (n=56). Den yngste 

gruppen hadde gjennomsnittsskåre på 12,15 (SD 5,4), mens den for den eldste gruppen var på 

11,09 (SD 6,26) (t = 0,95; p 0,35).  

 

 

Sammenhengen mellom RBMT og MMS 

Vi ønsket å se på sammenhengen mellom RBMT og MMS, og vi fant en signifikant 

sammenheng mellom skårene; Spearman’s rho = 0,61; p< 0,001.  

 

 

Diskusjon 

Hensikten med studien var å vurdere om RBMT er reliabel. Dette ble gjort ved å se på 

interrater reliabilitet. Videre så vi på om testen var valid for å måle hukommelsessvikt hos 

eldre med kognitiv svikt og demenssykdom. Reliabilitetsanalysene viser at testernes resultater 

samsvarer godt med hverandre. Gjennomsnittsskår til testerne skiltes med 0,07 poeng. 

Gjennomsnittlig kappa var 0,88 og Spearman’s rho 0,98. Dette tyder på at testen gir tilnærmet 

samme resultat uavhengig av hvem som er testleder. Det er likevel viktig å være oppmerksom 
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på at den som undersøker bør kjenne testen godt. Før bruk i utredningssammenheng, bør man 

sette seg godt inn i spørsmålene i RMBT, observere andre som tester, og prøveteste, gjerne 

med observatør til stede. I forhold til å benytte RBMT for diagnostisering av demens viser 

tabell 3 at både for sensitivitet, spesifisitet, accuracy, LR+ og LR- er det grenseverdien 

mellom 13 og 14 poeng den som best skiller kognitivt friske personer fra personer med 

demens. LR+ er relativ høy og LR- er meget god, noe som tyder på at denne grenseverdien 

har en god balanse mellom å oppdage syke som syke og friske som friske. Om vi hadde valgt 

grenseverdi 10/11 ville LR+ blitt meget høy, men det på bekostning av høy LR- og lav 

sensitivitet. Vi ville ha oppdaget langt færre med demens. Ved å bruke 13/14 ser vi at 

sensitiviteten er slik at vi ”mister” noen av dem som faktisk har et problem, men disse vil 

sannsynligvis fanges opp ved andre diagnostiske undersøkelser. Spesifisiteten viser at vi 

feilaktig kan komme til å gi beskjed til ca 20 % av de friske at de har demenssykdom om vi 

kun forholder oss til RBMT med grenseverd 13/14. Dette er en sykdom vi bør være sikker på 

at en person har før det settes diagnose. Å få en demensdiagnose har konsekvenser både for 

den det gjelder og deres nærmeste pårørende. Derfor må personer som utredes for demens 

alltid få en bred undersøkelse med metoder som har tilstrekkelig diagnostisk treffsikkerhet. 

 

Figur 2 viser at gruppen som har fått diagnosen MCI i blant skårer likt både med dem som har 

fått en demensdiagnose og med dem som er kognitivt friske. Til tross for denne overlappingen 

valgte vi å se på sensitivitet, spesifisitet, accuracy og LR + og LR - mellom gruppen med 

demens og MCI (tabell 3). Uansett hvilken grenseverdi vi velger får vi en lav spesifisitet, 

accuracy og LR+ og en relativ høy LR-. Dette kan bety at RBMT ikke er godt egnet som 

verktøy for skille mellom demens og MCI. I en nylig publisert artikkel fra Sverige 

konkluderes det imidlertid med at RBMT kan være nyttig for å skille mellom MCI og mild 

demens, men at den ikke kan benyttes alene ved diagnostisering av MCI (22). Tabell 3 viser 

også at RBMT heller ikke skilte godt mellom MCI og friske. Vi vil raskt komme i en 

situasjon hvor vi feilaktig gir beskjed om at en frisk person har MCI. Likevel er den kliniske 

erfaring med RBMT god siden den raskt gir en pekepinn på hvilke områder en persons 

hukommelsesproblemer kommer til utrykk i praksis. Dette er viktig for å kunne forklare både 

for pasient og pårørende, hvilke problemer som oppleves under utredning. Videre vil det være 

en god bakgrunn for å iverksette tiltak. 
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Sammenhengen mellom sumskåren på RBMT og MMS var høy, men ikke så høy at de to 

testene måler det samme; Spearman’s rho = 0,61. Dette betyr at selv om de to testene i noen 

grad måler det samme kan man få en tilleggsgevinst ved å bruke begge testene i utredning ved 

mistanke om demens. Ser vi på Lezaks funn hvor han mener navn, fortelling og rute er gode 

indikatorer for å skille personer med demens fra friske, finner vi at alle disse har signifikant 

sammenheng med demensdiagnosen i vår studie, men disse enkeltoppgavene er ikke de 

sterkeste indikatorene (tabell 4). 

 

Til tross for at det viser seg vanskelig å trekke ut enkeltoppgaver i RBMT som bidrag til 

diagnostisering, ser vi at sumskåren er en god indikator. Analysene med Chronbach alpha 

viser at det er godt samsvar mellom hvert enkeltspørsmål og sumskåren i testen. Det er derfor 

fornuftig å holde seg til sumskåren når man skal bruke RBMT som redskap i diagnostisering. 

Derimot er enkeltspørsmålene en god hjelp for å få et bilde av de praktiske konsekvensene av 

hukommelsesproblemene for pasienten. Utførelsen av oppgavene og skåreprofil kan gi en god 

pekepinn på hvilke områder pasienten har problemer og hvor det er hensiktsmessig med 

intervensjon. 

 

 

Metodekritikk 

Denne studien inkluderer 110 pasienter (109 i alle analyser) fra geriatriske avdelinger ved to 

sykehus. Det hadde vært en fordel å ha gjort en utvidet studie, det vil si en vurdering av 

personer i tilsvarende alder som ikke er innlagt på sykehus. Da ville materialet vært mer 

representativt for den eldre befolkningen i Norge. Studien har pågått over flere år, og vi har 

hatt hjelp fra flere avdelinger og ulike personer til inkludering. Dette kan ha ført til at man 

ikke alltid har vært tro mot inklusjonskriteriene ved at man i noen perioder kun har inkludert 

personer som skulle vurderes med RBMT i klinikken og i andre perioder har spurt tilfeldig 

valgte personer på avdelingen uavhengig om man så behov for å gjøre en kognitiv utredning 

eller ei. Styrken ved undersøkelsen er at den har inkludert et stort antall deltakere og de som 

har testet har vært blindet for utfallet av demensdiagnostiseringen. 
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Konklusjon 

Denne studien har vist at RBMT er egnet til utredning av personer med 

hukommelsesproblemer som en av flere tester anvendt i geriatriske avdelinger. Testen har god 

face validity som gjør at andre yrkesgrupper enn psykologer kan benytte den og tolke 

funnene. Erfaring med bruk av testen viser også at den åpner opp for samtaler med pasienten 

om deres praktiske problemer knyttet til redusert hukommelse. I veilederen til testen finnes 

det grenseverdier for bruk til voksne (16 – 69 år) med hodeskader (brain-damage). Studien vi 

har utført viser at disse grenseverdiene ikke er egnet/gyldige i utredning av eldre personer 

med hukommelsesproblemer. Til utredning av personer med mistanke om demenssykdom 

anbefales det å benytte grensen mellom 13 -14 poeng som indikator for om det foreligger 

demenssykdom. Denne grensen må imidlertid ikke benyttes blindt, men må sees i 

sammenheng med det øvrige utredningsarbeidet man gjør. 

 

 

 

 

 

 

  



 

36 

Takk til 

Jeg vil rette en spesiell takk til pasientene som sa seg villig til å delta i studien. Uten dere 

hadde ikke studien vært mulig å gjennomføre. En takk til divisjonsergoterapeut ved OUS, 

Ullevål Inger Lise Markussen, som frigjorde tid i en klinisk hverdag til å gjennomføre 

arbeidet. Takk til gode kollegaer for nyttige diskusjoner gjennom hele prosessen. 
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Tabell  1  Interrater reliabilitet. Enigheten mellom testerne på enkeltspørsmålene i RBMT (n = 30) 

 Kappa 

Huske navn 

Huske eiendel 

Huske avtale 

Huske bilder 

Huske fortelling 

umiddelbart 

Huske fortelling utsatt 

Kjenne igjen ansikt 

Huske rute umiddelbart 

Huske rute utsatt 

Huske beskjed 

Orientering 

Huske dato 

Gjennomsnitt 

0,80 

1,00 

0,94 

1,00 

0,50 

0,79 

0,93 

0,79 

0,90 

0,94 

0,94 

1,00 

0,88 

RBMT = Rivermead behavioural memory test 
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Figur 1. Sammenhengen mellom profilskårene   

når pasientene ble testen av to ulike testere (n=30) 

 

RBMT: Rivermead behavioural memory test 
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Tabell 2. karakteristika av pasientene i validitetsstudien (n=109) 

 Kognitivt friske 

N= 39 

MCI 

N= 26 

Demens  

N= 44 

Alder gjennomsnitt (SD) 79,9 (5,8) 80,3 (5,2) 82,6 (5,2) 

Kjønn: Menn 15 8 19 

kvinner 24 18 25 

RBMT gjennomsnittlig profile skåre (SD) 16,5 (3,7) 12,2 (4,1) 6,8 (4,5) 

MMS gjennomsnittlig skåre (SD) 27,8 (1,8) 24,6 (2,9) 21,64 (3,9) 

RBMT: Rivermead behvioural memory test 

MCI: Mild cognitive impairment 

 

 

 

Figur 2. Figuren viser forholdet mellom RBMT profil sumskåre og diagnose (n = 109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCI: Mild cognitive impairment 

 

RBMT: Rivermead behvioural memory test 
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Tabell 3 Ulike grenseverdier for RBMT profile sumskårer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBMT: Rivermead behavioural memory test 

MCI: Mild cognitive impairment  

LR+: Likelihood ratio +  

LR -: Likelihood ratio – 

 

  

Grenseverdi Sensitivitet Spesifisitet Accuracy LR+ LR- 

 

Demens vs frisk n = 83 

16-17 

13-14 

12-13 

11-12 

10-11 

100 % 

93,2 % 

84,1 % 

79,5 % 

75 % 

43,6 % 

79,5 % 

84,6 % 

87,2 % 

97,4 % 

73,5 % 

86,7 % 

84,3 % 

83,2 % 

85,5 % 

1,8 

4,5 

5,5 

6,2 

28,8 

--- 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

 

Demens vs MCI n = 70 

16-17 

13-14 

12-13 

11-12 

10-11 

100 % 

93,2 % 

84,1 % 

79,5 % 

75 % 

11,5 % 

34,6 % 

50 % 

65,4 % 

69,2 % 

67,1 % 

75,7 % 

71,4 % 

74,3 % 

72,9 % 

1,1 

1,4 

1.7 

2,3 

2,4 

--- 

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

 

MCI vs frisk n = 65 

16-17 

13-14 

12-13 

11-12 

10-11 

88,4 % 

65,5 % 

50 % 

34,6 % 

30,7 % 

43,5 % 

79,4 % 

84,6 % 

87,1 % 

97,4 % 

61,5 % 

73,8 % 

70,7 % 

66,1 % 

70,7 % 

1,6 

3,2 

3,2 

2,7 

11,8 

0,3 

0,4 

0,6 

0,8 

0,7 
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Tabell 4 enkeltspørsmål i RBMT sett mot demensdiagnose (n= 109) 

 Chi-kvadrat p-verdi 

Huske navn 

Huske eiendel 

Huske avtale 

Huske bilder 

Huske fortelling umiddelbart 

Huske fortelling utsatt 

Kjenne igjen ansikt 

Huske rute umiddelbart 

Huske rute utsatt 

Huske beskjed 

Orientering 

Huske dato 

10,6 

6,4 

7,7 

10,7 

9,1 

10 

15,6 

7,2 

5,6 

11,5 

43 

8 

0,001 

0,011 

0,006 

0,001 

0,003 

0,002 

0,000 

0,007 

0,018 

0,001 

0,000 

0,005 

RBMT: Rivermead behavioural memory test 
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6 Vedlegg 

 

Vedlegg 1 Rivermead Behavioural Memory Test 

Vedlegg 2 Mini Mental Status 

Vedlegg 3 IQ CODE 

Vedlegg 4 Forespørsler og godkjenninger fra REK 

Vedlegg 5 Informasjon til pasientene 

Vedlegg 6  Samtykkeskjema 
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 Vedlegg 1 Rivermead Behavioural Memory Test  
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Vedlegg 2 Mini Mental Status  
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Vedlegg 3 IQ CODE 
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Vedlegg 3 Forespørsler og godkjenning fra REK 
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Vedlegg 4 Informasjon til pasientene 
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Vedlegg 5 Samtykkeskjema 
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