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Klokketest er en kognitiv screeningtest som ofte benyttes som ledd i utredning og forløpskontroll av  demens, hjerne slag, egnethet 
for bilkjøring o.l. Testen kan avdekke svikt i semantisk hukommelse, rom-/retning- og tids orienterings evne, visuo  persepsjon (f.eks. 
vanskermedvisuellidentifiseringoganalyseellervisuellagnosi),visuelloppmerksomhet(f.eks.visuellneglekt)samtevnentilabstrakt
tenkning,organiseringogplanmessigutføringav testresponser (eksekutiv funksjon).Administrasjon forutsetterat pasienten (PAS)
behersket klokken før sykdom. Syns svekkelse, tremor, nedsatt  førlighet, høy alder og lav utdanning kan påvirke testutførelse negativt. 
Prestasjonsnivåkanendresegvedflerepsykiatriskeogsomatiskesykdomstilstander/-faser,somtidvisskåringsbedringvedvellykket
 behandling av depresjon og delirium/akutt forvirring, eller lavere skåre over tid som ved demens. 

Instruksjon 
Utførtestingen-til-en,utenpårørendetilstede.SørgforatPASikkekansepåegen/andresklokkeellerveggklokkevedutførelseog
atPASikkerotererarketvedtallinnsettelse.Lesfetskrift(bold)høyt,tydeligoglangsomt.Hvertinstruksjonsleddkangis3ganger.

1.Leggarketmedtryktsirkel,blyantogviskelærpåbordetforanPAS.
 Si:  Denne sirkelen forestiller en helt vanlig klokke. Jeg vil nå at du, uten å se på en annen klokke,  

setter inn alle tallene som er på en vanlig klokke. Gjør det så nøyaktig som mulig. 

SetterPASkuninnnoentall(f.eks.3, 6, 9, 12),gjentainstruksjonogleggvektpåordetalle. Små markeringsstreker for hvor  tallene skal 
stå aksepteres, men settes hjelpe streker tvers igjennom klokkeskiven for å lage sektorer eller tegnes en stoppe klokke (tall fra 1–60 eller 
kun15,30,45,60)skaldettestoppesavtestleder(TL).ReadministrerisliketilfellerKT-NRpånyttklokketestark,gjentainstruksjonog
legg vekt på ordet vanlig.FortsetterPASlikevelåinndeleklokkenisektorerellerpånytttegnerenstoppeklokke,avbryttesten.

2.EtteratPASharsattinntallenepåklokkeskiven(uavhengigavomtallerutelattellerfeilplassert),
 si: Tegn nå inn viserne slik at klokken er nøyaktig ti over elleve. Bruk alltid samme klokkeslett ved retesting.

ErPASmisfornøydmedutførelse,oppfordretilåkorrigere.VilPASkorrigeremye,bruknyttklokketestark,maks.3ark.ErTLitvil
omutførelseerkorrektellervalid/gyldig,readministrerKT-NRpånyttklokketestark.Settesviserekorrekt,menkuntallfra12–23
eller13–24,readministrerKT-NRmedfølgendeinstruksjon:Sett inn tall på nytt. Jeg vil nå at du kun  setter inn de time tallene 
som er på en helt vanlig klokke. Etter tallinnsettelse, si: Tegn nå inn viserne slik at  klokken er nøyaktig ti over elleve. Settes 
viserekorrektvedreadministrasjon,menkuntall fra12–23eller13–24,gi3poengogkommenter utførelse.Settesderimot
visereogalletallpårettplass1–12eller1–24(korresponderendetalli2sirkler/dobletallsett)gi5poeng.Vedkorrektklokkeslett,
menliklengdepåvisere,bePASpresiserehvasomerlangogkortviser:Gi5poengomkorrekt,4poengomvisereerbyttetom.

Væroppmerksompå«vanlige»feilblantfunksjonsfriskesom ikke gir poengtrekk (alle tall konsekvent på utsiden av klokke skiven, 
viseregårikkeheltinntilsenteravsirkelen)slikatskåringogfunksjonsvurderingikkeoverdiagnostisererkognitivfunksjonsnedsettelse.
Ikkegodkjentklokke(0–3poeng)betyratdetforeliggerenmuligkognitivsviktsommåundersøkesnærmere.

For vurdering og videreformidling av  resultat gir kvalitativ beskrivelse av utførelse mer informasjon enn kun poeng eller  oppsummeringer 
som«PatologiskKlokketest».Bemerkpåfallendeforholdsomforsøkpåarkrotasjon,blandingarabiske/romertall,byttetlang/kortviser,
mange korrigeringer, lang tidsbruk,  usikkerhet, behov for gjentakelse av  instruksjon eller readministrasjon, årsaker til testavbrudd e.l.

Skåring KT NR2 (0–5):                                                       Godkjentklokke:4– 5 poeng. Ikke godkjent klokke: 0 –3poeng

5  Klokke med korrekt angitt klokkeslett og alle tallene på rett plass 1–12/I–XII, alternativt 1–24 i doble tallsett/2 sirkler

4  Små plasseringsfeil tall/visere. Tall/visere rett, men tall kombinert ut-/innside eller arabiske/romertall. Byttet lang/kort viser

3  Talleneerriktig/omtrentriktigplassert,menvisereklartfeilplassert.Viserekorrekt,menkuntallfra12–23eller13–24

2  Tallene er så feilplassert eller forskjøvet at det er vanskelig å plassere visere riktig. 1–24 med tallene i én sirkel

1  Uttaltfeilplasseringavtall,tallstokketompåellerutelatttrossgjentattinstruksjon.PASfortsettermedtallover24

0  Serikkeutsomenklokke,PASskriverev.bokstaverpåarket,ellergjørikkenoeforsøkpååskriveinntall
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Pasient:   Testleder:   Dato: 

Spesielt å bemerke: 

 

  

SattePASiførsteforsøkviserekorrekt,menkuninntallfra12–23eller13–24? 
Hvisja,gjentokdetsammesegvedreadministrasjonmedsupplerendeinstruksjon?

Ja  Nei 
Ja  Nei 




