MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)

Mini-Mental State Examination (MMSE) on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu
ns. minitesti. Sen suorittaminen vie 10–15 minuuttia aikaa. MMSE on helppo ja vakiintunut
yleiseen käyttöön sekä antaa helposti dokumentoitavan numeerisen arvon tulokseksi. Se soveltuu
edenneen dementia-asteisen muistisairauden seulontaan ja seurantaan. Testi ei sovellu
varhaisen tai lievän muistisairauden seulontaan.
Tehtävät heijastavat kielellisiä kykyjä, orientaatiota, mieleen painamista ja palauttamista,
tarkkaavaisuutta/ toiminnanohjausta, laskutaitoa ja hahmotuskykyä.
Testin kokonaispistemäärä on 30 ja tehdyt virheet vähentävät sitä. 24 pistettä ja vähemmän on
yleensä poikkeava. Kun testin tulos on 25–30 välillä, mutta tutkittavalla on selvä muistioire,
tehdään jatkoselvittelyjä, esim. CERAD- kognitiivinen tehtäväsarja. Monet MMSE-testin tehtävät
vaativat kielellisiä taitoja, joten mm. puhehäiriöt vaikuttavat tulokseen. Koulutustaso ja
sosiaalinen asema vaikuttavat henkilön testitulokseen.
Jos kyseessä on lievä muistin tai muun tiedonkäsittelyn osa-alueen oire tai tutkittava on
harjaantunut älyllisten kykyjensä käyttöön, saattaa testitulos olla normaali, vaikka toimintakyky on
selvästi aiemmasta muuttunut. MMSE-testi ei riitä diagnoosin tekemiseen eikä työkyvyn
arviointiin, vaan silloin tarvitaan perusteellisempaa kognitiivista tehtäväsarjaa ja/tai
neuropsykologin tutkimusta.
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MINI-MENTAL STATE EXAMINATION
POTILAS: _________________________________________________ SYNTYMÄAIKA:________________________
TUTKIJA:__________________________________________________PVM:_________________________________

Seuraavassa esitän Teille erilaisia pieniä muistiin ja älyllisiin toimintoihin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä:

Väärin

Oikein

1.

Mikä vuosi nyt on?

0

1

2.

Mikä vuodenaika nyt on?

0

1

(talvi = joulu, tammi, helmi
kevät = maalis, huhti, touko
kesä = kesä, heinä, elo
syksy = syys, loka, marras; aina ± 1 vko)

Väärin

Oikein

0

1

PALLO

0

1

AVAIN

0

1

a) Mikä tämä on? – näytetään rannekelloa 0
b) Mikä tämä on? – näytetään lyijykynää
0

1
1

13. Mitkä olivat ne kolme sanaa, jotka
pyysin Teitä painamaan mieleenne?
(Sanojen järjestyksellä ei ole merkitystä.)
PAITA
RUUSU
RUSKEA
VILKAS

tai

14. Nyt kysyn Teiltä kahden esineen nimeä.
3.

Monesko päivä tänään on? (± 1 pv)

0

1

4.

Mikä viikonpäivä tänään on?

0

1

5.

Mikä kuukausi nyt on?

0

1

6.

Missä maassa olemme?

0

1

EI MITÄÄN MUTTIA EIKÄ JOSSITTELUA 0

7.

Missä maakunnassa olemme?

0

1

(Annetaan piste vain, jos lause on täysin oikein.
Lausetta ei saa toistaa.)

8.

Mikä on tämän paikkakunnan nimi?

0

1

9.

Mikä on tämä paikka jossa olemme?
0
(Sairaalan/terveyskeskuksen nimi, kotiosoite)

1

10. Monennessako kerroksessa olemme?

0

1

11. Seuraavassa pyydän Teitä painamaan mieleen
kolme sanaa. Kun olen sanonut ne, toistakaa
perässäni. (Kaksi vaihtoehtoista sarjaa)

tai

RUUSU
PALLO
AVAIN

0
0
0

1
1
1

(Merkitään ensimmäisellä kerralla muistetut sanat.
Jos ensimmäisessä toistossa tulee virheitä, sanoja
kerrataan, kunnes kaikki kolme sanaa on opittu.)
Toistoja____(enintään 5 kertaa).
12. Nyt pyydän Teitä vähentämään 100:sta 7 ja saamastanne jäännöksestä 7 ja edelleen vähentämään 7, kunnes
pyydän lopettamaan.
93......
0
1
86......
0
1
79......
0
1
72......
0
1
65......
0
1

1

16. Seuraavaksi annan Teille paperin ja
pyydän Teitä tekemään sille jotain.
(Paperi asetetaan pöydälle tutkittavan eteen.)
Ottakaa paperi vasempaan käteenne. Taittakaa
se keskeltä kahtia ja asettakaa polvienne päälle.
(Ohjeita ja lausetta ei saa toistaa eikä henkilöä
saa auttaa.)
Ottaa paperin vasempaan käteen
Taittaa sen
Asettaa paperin polville

PAITA – RUSKEA – VILKAS
RUUSU – PALLO – AVAIN
PAITA
RUSKEA
VILKAS

15. Nyt luen Teille lauseen. Pyydän Teitä
toistamaan sen perässäni:

0
0
0

17. Näytän Teille tekstin ”SULKEKAA SILMÄNNE”.
Pyydän Teitä lukemaan sen ääneen ja
noudattamaan sen ohjetta.
0
(Annetaan piste vain, jos sekä lukee tekstin
että sulkee silmänsä.)
18. Kirjoittakaa kokonainen lyhyt lause
mielenne mukaan. (ks. seuraava sivu)
(Yksi piste, jos lause on ymmärrettävä ja
siinä on ainakin subjekti ja predikaatti.
Kirjoitusvirheet eivät vaikuta.)

0

1
1
1

1

1

19. Voisitteko piirtää tämän kuvion alapuolelle
samanlaisen kuvion. (ks. seuraava sivu) 0
1
(Annetaan piste, jos kaikki sivut ja kulmat ovat tallella
ja leikkauspinta on nelikulmainen.)

MMSE-testin pistemäärä _________ /30
(Kysymys voidaan toistaa kerran, jos sitä ei heti ymmärretä.
Jos henkilö tekee välillä virheen, mutta jatkaa siitä oikein
vähentäen 7 virheellisestä luvusta, tulee vääriä vastauksia 1.
Kynää ja paperia ei saa käyttää.)

KÄÄNNÄ

Kirjoittaisitteko lauseen tähän.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Piirtäisittekö tämän kuvion alapuolelle samanlaisen kuvion.

SULKEKAA
SILMÄNNE

