
Dato: . . 200     Pasientnummer:   
 
 
Tiordstest  
Forklarer at pasienten skal få lese ti ord, og deretter prøve å huske så mange som mulig. Si 
også at ingen klarer å huske alle ti ordene første gang, og at man skal gjenta dem tre ganger. 
Viser ordene ett og ett for pasienten (bruk særskilte kort), og la pasienten lese hvert ord høyt 
når han ser det. Når man har gått igjennom ordene, får pasienten umiddelbart gjenta så mange 
ord som mulig, i valgfri rekkefølge. Det er ingen hast, men som regel er det ikke meningsfullt 
å vente mer enn ett minutt. Noterer hvor mange ord pasienten husker (kolonne 1). Kortene 
stokkes om, og prosedyren gjentas to ganger på samme måte, totalt tre ganger. Før opp 
resultatene i Kolonne 2 og 3.  
 
Gjør så klokketesten. Be deretter pasienten enda en gang om å gjenta så mange ord som mulig 
(uten å få se kortene igjen). 
 

Skjema for registrering av svar 
 

  1. 2. 3.  Etter 5 min. 

Billett        

Maskin      

Brev       

Stav       

Dronning      

Hytte       

Smør       

Arm       

Gress       
 
Strand       
 
 
Sum av ord pasienten har husket ved de tre første forsøkene (maksimalt 30): 
 
Antall ord pasienten husker etter fem minutter (maksimalt 10):  



Dato: . . 200     Pasientnummer:   
 
 
Gjenkjenningsliste for tiordstest.  
Les så høyt for pasienten en liste med totalt 20 ord, hvorav ti er de opprinnelige ordene fra 
tiordstesten. Han skal så for hvert ord angi hvorvidt ordet var med blant de ti eller ikke. Man 
må svare enten Ja eller Nei for hvert ord og ikke utelate noe. 
 
Sett kryss for ”Ja” dersom pasienten mener ordet var med blant de ti viste ordene, og ”Nei” 
dersom det ikke var med. Det må settes et kryss for hvert ord! (Ord som korrekt skal besvares 
med "Ja" er merket med stjerne) 
 
 
*Billett   Ja   Nei 
*Maskin  Ja   Nei 
Konge   Ja   Nei 
*Brev   Ja   Nei 
Fett   Ja   Nei 
Bad   Ja   Nei 
Hus   Ja   Nei 
*Stav   Ja   Nei 
Plen   Ja   Nei 
*Dronning  Ja   Nei 
*Hytte   Ja   Nei 
Fot   Ja   Nei 
*Smør   Ja   Nei 
Traktor  Ja   Nei 
*Arm   Ja   Nei 
Stokk   Ja   Nei 
Papir   Ja   Nei 
Konvolutt  Ja   Nei 
*Gress   Ja   Nei 
*Strand  Ja   Nei 
 

Gjenkjenningspoeng = antall rette svar på gjenkjenningslisten, minus 10 (maksimalt 

10): 
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