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RBANS 

•  RBANS är ett neuropsykologiskt screeninginstrument och 
administreras individuellt, det tar cirka 20–30 minuter att 
genomföra. 

•  RBANS har skandinaviska normer som samlats in under hösten 
2012 i Sverige, Danmark och Norge samtidigt; totalt har 
normgruppen 454 personer i åldern 20:0–89:11 år ur 
normalbefolkningen. 

•  RBANS består av tolv deltest (och ett valfritt) och finns i två 
parallella versioner vilket mininerar risken för inlärningseffekter 
och möjliggör en säkrare bedömning vid upprepade testningar. 
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RBANS - Syftet 

•  RBANS är utvecklat i syfte att tidigt, och med minimal tidsåtgång, 
identifiera och kartlägga neurokognitiva störningar såsom 
degenerativa hjärnsjukdomar och organiska hjärnsjukdomar. 

•  RBANS är sensitivt för lindrig kognitiv svikt och kan differentiera 
mellan de olika kognitiva sjukdomarna i ett tidigt skede av 
sjukdomsförloppet. 

•  RBANS lämpar sig för många sjukdomstillstånd där mer omfattande 
neuropsykologiska test inte är praktiskt genomförbara eftersom de 
blir för krävande, orsakar trötthet, brist på uthållighet och 
motivation hos testpersonen. 
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RBANS - Olika användningsområden 

•  Screening för kognitiv svikt hos yngre patienter som drabbats av 
traumatisk hjärnskada, utmattningssyndrom, schizofreni och 
autoimmuna sjukdomar som exempelvis MS. 

•  Återhämtning efter neurokirurgiska ingrepp. 

•  Uppföljning av tillfrisknande under rehabilitering. 

•  Identifiering av åldersdemens. 
 
•  Uppföljning efter stroke. 
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RBANS – Valideringsstudier i kliniska grupper 

De kliniska grupper som presenteras i RBANS är: 

•  Alzheimers sjukdom 
•  Vaskulär demens 
•  Kombinerad Alzheimers sjukdom och vaskulär demens 
•  Aids-demens 
•  Huntingtons sjukdom 
•  Parkinsons sjukdom 
•  Egentlig depression 
•  Schizofreni 
•  Traumatisk hjärnskada 
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RBANS – Differentialdiagnostisering vid demens 

•  Den vanligaste skillnaden görs mellan kortikal demens (Alzheimers) 
och subkortikal demens (vaskulär demens, Huntingtons sjukdom 
och Parkinsons sjukdom). 

•  Individer med Alzheimers presterar i genomsnitt lägst på indexet 
fördröjt minne, vilket speglar sjukdomsförloppet, en nedsättning i 
förmågan att lagra ny information. Även indexpoäng på omedelbart 
minne och verbala funktioner är också tydligt nedsatta för gruppen 
Alzheimers i jämförelse med gruppen vaskulär demens. 

•  Däremot så presterar gruppen Alzheimers signifikant högre på 
indexen uppmärkshetsfunktioner och visuospatiala funktioner än 
gruppen med vaskulär demens men resultaten ligger fortfarande 
under medelvärdet ca 1 SD på indexskalan. 
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RBANS – Frågeställningar 

§  Finns det belägg för någon form av förvärvad nedsättning? 

§  Hur ser nedsättningarna ut? 

§  Hur ser den sannolika sjukdomsprocessen som är relaterade till 
nedsättningarna ut? 

§  Vilka åtgärder är lämpliga? 
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RBANS 

Mäter 5 index: 
 

§  Omedelbart minne 

§  Visuospatiala funktioner 
 
§  Verbala funktioner 

§  Uppmärksamhetsfunktioner 

§  Fördröjt minne 
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RBANS – Information och orientering (valfritt)  

Exempel på frågor: 
 
1.  Vad är ditt fullständiga namn? 
2.  Hur gammal är du? 
3.  När är du född? 
4.  Var är du född? 
5.  Vad heter din mamma i förnamn? 
6.  Vad heter statsministern i Sverige? 
7.  Vad hette statsministern för det? 
8.  Vilket är år det nu? 
9.  Vilken månad är det nu? 
10. Vilket datum är det idag? 
11. Vad heter platsen du är på nu? 
12. Vilken veckodag är det idag? 

10  



RBANS – Omedelbart minne 

Inlärning av ordlista, version A 
 
• Butik 
• Paket 
• Huvud 
• Äpple 
• Spade 
• Matta 
• Bubbla 
• Motor 
• Soffa 
• Pulver 
 

Inlärning av ordlista, version B 
 
• Lampa 
• Pilot 
• Cirkus 
• Gaffel 
• Jacka 
• Papper 
• Socker 
• Näsa 
• Hotell 
• Cykel 
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RBANS – Omedelbart minne 

Inlärning av berättelse, version A; 
 
•  Tisdagen 
•  Den fjärde 
•  Maj 
•  Utbröt en stor 
•  Brand 
•  I Katrineholm i Sörmland 
•  Två 
•  Hotell 
•  Och en restaurang 
•  Förstördes 
•  Innan brandmännen (brandkåren) 
•  Lyckades att släcka (stoppa) den 
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RBANS - Visuospatiala funktioner 
 

Figurkopiering, version A: 
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RBANS - Visuospatiala funktioner 

Linjeorientering; 
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RBANS – Verbala funktioner  

Bildbenämning version A; 
 
1.  Stol  en möbel 
2.  Penna   används till att skriva med 
3.  Brunn   man hämtar vatten från den 
4.  Giraff   ett djur 
5.  Segelbåt   används på sjön (båt, fråga vilken slags båt) 
6.  Kanon   ett vapen som användes i krig 
7.  Tång   ett verktyg (nötknäckare godkännes inte) 
8.  Trumpet   ett musikinstrument ( kornett godkännes) 
9.  Klädnypa  används för att hänga upp tvätt på tvättlina 
10.  Drake   man låter den flyga i luften 
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RBANS – Verbala funktioner 

Bildbenämning version A, 
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RBANS – Verbala funktioner  

Ordmobilisering; 
 
Version A: 
 
Tp får en minut på sig att nämna så många olika sorters frukter och 

grönsaker som de kan. 
Om tp glömmer vad de ska göra under testtiden ska man påminna 

dem. 
 
Version B: 
 
Tp får en minut på sig att nämna så många olika djur som de kan. 
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RBANS - Uppmärksamhetsfunktioner 

Sifferrepetition; 
 
Uppgift, Försök 1     Försök 2 
 
1.  9-4     3-5      
2.  5-3-8      1-4-2 
3.  6-4-2-7      8-3-6-1 
4.  4-2-9-3-5    1-9-4-8-3 
5.  5-3-9-2-4-6     6-3-7-5-1-9 
6.  6-3-9-5-1-8-2     2-9-4-7-1-3-5 
7.  4-2-6-9-1-7-3-8     8-3-7-9-1-4-2-5 
8.  3-1-7-8-2-9-5-4-6    2-1-9-5-4-7-3-8-6 
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RBANS - Uppmärksamhetsfunktioner 

Kodning; 
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RBANS – Fördröjt minne 

Minne för ordlista; 

•  Butik 
•  Paket 
•  Huvud 
•  Äpple 
•  Spade 
•  Matta 
•  Bubbla 
•  Motor 
•  Soffa 
•  Pulver 
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RBANS – Fördröjt minne 

Igenkänning av ordlista; 
 
Ordlista 

     
• Äpple     
• honung 
• Butik 
• Spade 
• Docka 
• Sjöman 
• Bomull 
• Matta 
• Flaska 
• Huvud 

 
1. ; 

Ordlista 
 
• Bubbla   
• Tavla  
• Motor 
• Gurka 
• Handske 
• Soffa  
• Pulver 
• Måne 
• Paket 
• Strumpa 
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RBANS – Fördröjt minne 

Minne för berättelse; 
 
• Tisdagen 
• Den fjärde 
• Maj 
• Utbröt en stor 
• Brand 
• I Katrineholm i Sörmland 
• Två 
• Hotell 
• Och en restaurang 
• Förstördes 
• Innan brandmännen (brandkåren) 
• Lyckades att släcka (stoppa) den 
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RBANS – Fördröjt minne 

Minne för figur; 
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RBANS - Tolkning 

•  I RBANS finns möjlighet att genomföra diskrepansanalyser för att få 
en inblick i testpersonens styrkor och svagheter. 

•  Skillnader mellan par av indexpoäng kan utvärderas både med 
hänsyn tagen till statistisk signifikans och till frekvens i normgrupp. 

•  För att få en fördjupad inblick i testpersonens prestation på 
deltesten finns möjlighet att genomföra några processanalyser på 
deltesten inlärning av ordlista, minne för ordlista och 
ordmobilisering. 
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RBANS – Simulering 

Med RBANS kan man upptäcka simulering med hjälp av ett 
kriteriebaserat mått som utvärderar om en individ medvetet 
underpresterar på screeningen. 
 
Detta kriterium ska endast tillämpas när en testperson ha låga resultat 
på Ordigenkänning och/eller Sifferrepetition.  
 
Följande riktlinjer bör föranleda att man utvärderar testresultat på 
RBANS i relation till kriteriet: 
 
•  En råpoäng på 8 eller lägre på deltestet sifferrepetition. 
•  En råpoäng på 18 eller lägre på deltestet Ordigenkänning. 
•  En summa råpoäng på deltesten sifferrepetition och ordigenkänning 

som är 27 eller lägre. 
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RBANS – Nyhet 

•  För att kunna identifiera styrkor och svagheter hos patienten med 
hjälp av RBANS har vi tagit fram normer på deltestnivå. Ett 
manualsupplementet kommer att publiceras inom kort på vår 
hemsida som ni kan ladda ned gratis. 

•  För 8 av deltesten presenteras kritiska värden uttryckta i 
skalpoäng. 

•  För 4 av deltesten presenteras kumulativa procentintervall, d.v.s. 
andelen procent i normgruppen som erhöll givna råpoäng i 
respektive åldersgrupp.  
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RBANS 
 
 

 

 

                     Frågor? 
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RBANS  

 

 

 

Vid frågor efter webbinariet ring 08-619 76 55 eller maila 
lotta.lindgren@pearson.com  

daniel.isaksen@pearson.com 

 

www.pearsonassessment.se 

Tack! 
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