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ECAS är ett screenings verktyg som innefattar olika tester för att utvärdera kognitiv funktion. 
Dessa tester har visat sig känsliga för upptäckten av kognitiv dysfunktion hos ALS patienter. 
ECAS har utformats för att särskilja mellan olika åkommor såsom normalt åldrande, 
depression, Alzheimers sjukdom och Fronto-Temporal demes (FTD). Exekutiva funktioner, 
minne, språk och visuo-spatiala förmågor och social kognition utvärderas och bedöms. 
Förändringar i beteende och psykosscreening bedöms genom intervjuer med närstående 
eller vårdare. ECAS är utformad för ALS patienter och svar kan lämnas antingen verbalt eller 
skriftligt, eller en kombination mellan skrift, verbalt eller genom kroppsspråk så som att 
peka. Maxpoängen är 136 och själva utförandet av ECAS tar 15-30 minuter.  
 
Utrustning som behövs: 
Att genomföra ECAS kräver en klocka med timerfunktion eller sekundvisare (ett stopp-ur är 
att föredra). Patientens svar kan antingen sägas eller skrivas, i de fall svaren skrivs behövs ett 
block eller separat papper för hen att skriva på.  
 
SPRÅK – Benämna (poäng 0-8) 
Utförande: Bilderna är 8 till antalet. Be hen namnge objekten på bilderna. Ingen tidsgräns för 
uppgiften. Felaktiga svar registreras och inget alternativ godtas. Poäng ges om det korrekta 
namnet blir uttalat eller skrivet. Själv-korrigering är tillåtet, och endast slutgiltiga svaret ger 
poäng. Om patienten svarar med ord som exempelvis ”fluga” istället för ”rosett” kan poäng 
lämnas efter en följdfråga ex: ”känner du till något annat namn för detta objekt”. Om 
personen svarar med synonymer så som ”hacka” istället för ”yxa”, ge poäng.  
Poäng: Ett poäng lämnas för varje korrekt angivet objekt. Korrekt svar är (vänster till höger, 
topp till botten) skorpion, rosett, helikopter, räv, yxa, ekorre, svan och dragspel.  
 
SPRÅK – Språkförståelse (poäng 0-8) 
Utförande: Genom att använda sig av bilderna i namngivningsuppgiften, be hen besvara 
frågorna. Frågorna läses högt för personen eller läses av personen själv beroende på hens 
förmåga. Vissa frågor hänvisar till samma objekt och används flera gånger för att ge svaret. 
Deltagaren blir inte förvarnad om detta men om personen frågar får instruktören klargöra 
att det är så. Svarar inte deltagaren på en fråga, så lämnas det blankt. Självkorrigering är 
tillåtet och endast slutgiltiga svaret ger poäng. 
Poäng: Ett poäng ges för varje rätt svar.  
 
MINNE – Direkt hågkomst (poäng 0-10) 
Säg: ”Jag ska läsa en kort berättelse. Lyssna nog. När jag är färdig med berättelsen, berätta 
eller skriv ner allt som du kommer ihåg från den.” 
Berättelsen bör läsas i en hastighet av 2 ord/sekund och hela berättelsen ca 20 sekunder att 
läsa. När berättelsen är färdigläst säg till deltagaren: ”Nu har jag berättat klart, vad kan du 
komma ihåg?” Det finns ingen tidsgräns för hur lång tid de behöver för att minnas, man tar 
den tid som behövs till dess att deltagaren säger att de inte minns något mer. Själv-
korrigering är tillåtet och endast slutgiltiga svaren ger poäng. 



Poäng: Ett poäng för varje (antingen hela eller delar av) understruken sektion ihågkommen.  
Exempelvis ”årliga skräpinsamlingen” blev ihågkommen som ”årliga 
insamlingen”/”skräpinsamlingen” eller ”årliga skräpplockningen” skulle alla ge 1 poäng. 
Sifferangivelser måste dock bli ihågkommen exakt. Om ”Fyrtiotvå” personer blir hågkommet 
som ”fyrtio någonting” så blir det 0 poäng.  
Denna sektion om direkt hågkomst kommer användas senare för att beräkna 
minnesprocent. Man ska som instruktör inte vägleda dem att minnas utan endast fråga för 
att säkerställa att de verkligen inte minns något mer. ”Minns du något mera?” 
 
SPRÅK – Rättstavning/bokstavera (poäng 0-12) 
Utförande: Säg ”Bokstavera följande ord, antingen skriftligt eller muntligt”.  
Om personen behöver ett tekniskt kommunikationshjälpmedel, be personen att stänga av all 
typ av rättstavning/texthjälp.  
Det finns ingen tidsgräns för hur lång tid det får ta att stava ett ord. Alla ord utvärderas även 
om vissa ord inte är rättstavade. Gå vidare till nästa ord om personen är oförmögen eller 
inte vill försöka stava ett ord.  
Poäng: Själv-korrigering är tillåtet, och endast slutgiltiga svaret ger poäng. Ett poäng ges för 
varje rätt svar. 
OBS om hen har dyslexi eller läs-/skrivsvårigheter sedan tidigare eller en funktionsvariation 
med lågt IQ bör viss hänsyn tas till detta vid poängsättningen.  
 
ORDFLÖDE – Bokstaven S (poäng 0-12) 
Utförande: Uppgiften kan utföras muntligt eller skriftligt. Säg ”Jag kommer att säga en 
bokstav i alfabetet. Jag kommer att be dig att säga eller skriva så många ord du kan komma 
på som börjar på den bokstaven, men nämn inga namn, orter eller siffror.”  
Om muntligt, säger du: ”Du har en minut på dig. Bokstaven är S.”  
Om skriftligt, säger du: ”Du har två minuter på dig. Bokstaven är S.”  
Därefter ska personen kopiera eller repetera de ord som skrivits eller sagts. Du som 
intervjuar skriver vid muntligt utförande ned de ord personen säger så att hen kan 
läsa/repetera de ord som uppgetts.  

▪ Om muntligt: ”Läs orden högt så snabbt du kan. Innan du börjar, se till att du kan läsa alla 

orden. Jag kommer att ta tid. Är du beredd? Du kan börja nu.” 

▪ Om skriftligt, säg: ”Skriv av orden så snabbt du kan. Jag kommer att ta tid. Är du beredd? Du 

kan börja nu.” 

Använd en tidtagare för att kunna ta tid på hur länge det tar för personen att 
kopiera/repetera orden.  
Poäng: Alla ord som sagts/skrivits registreras men följande regler gäller för att få poäng på 
uppgiften. Orden bör vara varierade, exempelvis: socker, salt, stol, söt, snö, sax, skjuta, sol 
etc. Inkludera inte repetitioner av samma ord eller nonsensord. Repeterade ord där 
personen menar två olika betydelser ex. snodd- som man sätter ihop håret med eller snodd- 
som i stulen, poängsätts individuellt. Ord som är felstavade eller om uttalet avviker men 
innebörden förstås poängsätts också individuellt, eller om ordets betydelse förändras utifrån 
böjning (ex. sitta och satt där tempus av verbet ändrats).  Ord i plural godkänns ENDAST om 
ordets betydelse i singular ej sagts eller skrivits ex. stav, stavar. Ord som genererar flera 
böjningar eller ändelser ex. sitta, satt, suttit eller sola, solade godkänns inte. Sådana ord ger 
1 poäng, ex. sitta, satt, suttit =1p.  



För att kunna beräkna index för verbalt flöde beräknas skillnaderna mellan hastighet och 
hastighetsvariationer på följande sätt.  
VFI = (tid som ges för att utföra testet– tid i antal sekunder det tog att läsa/skriva orden) 
   Antal korrekta ord 

Förklarat: En deltagare ges 60 sekunder (muntligt) eller 120 sekunder (skriftligt) att 
genomföra uppgiften och får 5 riktiga ord och tar sedan 15 sekunder på sig att läsa/kopiera 
dessa ord högt så ger detta ett muntligt VFI (60-15)/5=9 skriftligt VFI (120-15)/5=21 
 
En deltagares VFI konverteras sedan till flödespoäng genom konverteringsschema som 
återfinns i intervjumaterialet för ECAS. 
 
EXEKUTIV FUNKTION – Omvänd sifferrepetition (poäng 0-12) 
Utförande: Siffrorna bör läsas med en takt på 1 siffra per sekund. Säg: ” Jag kommer att säga 
några siffror och jag vill att du upprepar dem i omvänd ordning. Till exempel om jag säger: ”2 
3 4”, säger du: ”4 3 2”. Låt oss öva en gång först. Om jag säger ”7 1 9”, vad säger du då? Om 
personen inte förstår uppgiften så repetera instruktionerna med endast två siffror innan 
man startar själva testet. Om personen inte kan genomföra träningstestet med två siffror 
ges 0 poäng av 12 möjliga på testet och man går vidare till nästa deltest av ECAS. En 
förvarning ges när sifferantalet ökar för varje radbyte. För att kunna avgöra om en rad 
återgetts korrekt ska personen säga siffrorna i exakt omvänd ordning. 0 poäng ges för siffror 
som återgetts i felaktig ordning. Om personen klarar ett av försöken på en rad men inte den 
andra, fortsätt ner till nästa rad. Självkorrigering är godkänt endast och det slutgiltiga svaret 
tas till poängsättning. Avsluta uppgiften om deltagaren misslyckas på båda försöken på en 
rad.  
Poäng: 1 poäng ges för varje rätt svar. 
 
EXEKUTIV FUNKTION – Omväxling siffror bokstäver (poäng 0-12) 
Utförande: Säg: ”Jag vill att du växlar mellan siffror och bokstäver i alfabetet. Börja med 1-A, 
sedan 2-B, 3-C och så vidare. Fortsätt nu härifrån. Växla mellan siffror och bokstäver i 
ordning utan att hoppa över någon, tills jag säger stopp.” Säg ”1-A, 2-B. 3-C…” tillsammans 
med patienten och låt hen sedan fortsätta på egen hand.  
Poäng: 1 poäng för varje rätt svar. 
 
ORDFLÖDE – Bokstaven P (poäng 0-12) 
Utförande: Uppgiften kan utföras muntligt eller skriftligt. Säg ”Jag kommer att säga en 
bokstav i alfabetet. Jag kommer att be dig att säga eller skriva så många ord du kan komma 
på som börjar på den bokstaven, men nämn inga namn, orter eller siffror. Den här gången 
får orden bara ha fyra bokstäver. Varken mer eller mindre.”  
Om muntligt, säger du: ”Du har en minut på dig. Bokstaven är P.”  
Om skriftligt, säger du: ” Du har två minuter på dig. Bokstaven är P.”  
Därefter ska personen kopiera eller repetera de ord som skrivits eller sagts. Du som 
intervjuar skriver vid muntligt utförande ned de ord personen säger så att hen kan 
läsa/repetera de ord som uppgetts.  

▪ Om muntligt: ”Läs orden högt så snabbt du kan. Innan du börjar, se till att du kan läsa alla 

orden. Jag kommer att ta tid. Är du beredd? Du kan börja nu.” 

▪ Om skriftligt, säg: ”Skriv av orden så snabbt du kan. Jag kommer att ta tid. Är du beredd? Du 

kan börja nu.” 



Använd en tidtagare för att kunna ta tid på hur länge det tar för personen att 
kopiera/repetera orden.  
Poäng: Se poängsättningskriterier från tidigare ”Ordflöde-Bokstaven S” för att räkna ut VFI.  
 
En deltagares VFI konverteras sedan till flödespoäng genom konverteringsschema som 
återfinns i intervjumaterialet för ECAS. 
 
VISUO-SPATIAL FÖRMÅGA –Räkna prickar (poäng 0-4) 
Utförande: Säg: ”Jag vill att du räknar hur många prickar det finns i varje ruta, utan att du 
pekar på prickarna.” Från vänster till höger och uppifrån och ner gå igenom rutorna. Alla 
rutorna bör gås igenom.  
Poäng: 1 poäng per korrekt räknad ruta. Rätta svar: Övre vänster ruta 10, övre högra 8, 
nedre vänstra 7 och nedre högra rutan 9.  
 
VISUO-SPATIAL FÖRMÅGA –Räkna kuber (poäng 0-4) 
Utförande: Säg: ”Hur många kuber finns det i varje konstruktion, inklusive de kuber som du 
inte har möjlighet att se?” Fortsätt från vänster till höger och uppifrån och ner genom 
kubkonstruktionerna. Alla 4 konstruktioner bör ges ett försök.  
Poäng: 1 poäng för varje rätt svar. Rätta svar: Övre vänster 5, övre höger 6, nedre vänster 10 
och nedre höger 7.  
 
VISUO-SPATIAL FÖRMÅGA –Lokalisera siffror (poäng 0-4) 
Utförande: Säg: ”Vilken siffra stämmer överens med prickens plats?” Från vänster till höger 
och uppifrån och ner gå igenom rutorna. Alla rutorna bör gås igenom. Om patienten inte 
förstår instruktionen, så förklara ytterligare. Säg: ”Föreställ dig att den här fyrkanten (peka 
på den nedre) placeras ovanpå den här (peka på den övre). Vilken siffra skulle bli täckt av 
den svarta pricken?”  
Poäng: 1 poäng för varje rätt svar. Rätta svar: Övre vänster 6, övre höger 5, nedre vänster 2 
och nedre höger 3.  
 
EXEKUTIV FUNKTION – Komplettera meningar (poäng 0-12) 
Utförande: Säg: ”Lyssna uppmärksamt på följande meningar och så snart jag läst färdigt 
dem, säg eller skriv ett ord som avslutar meningen. Gör det så snabbt du kan. Till exempel: 
”Hon var så trött att hon somnade i sin…(säng).” Poängsätt inte de första två meningarna. 
Säg sedan: ”Nu vill jag att du gör den här övningen en gång till, men den här gången ska 
ordet som du säger eller skriver inte alls vara rimligt i meningens sammanhang. Det får heller 
inte ha något att göra med det ord som rimligast avslutar meningen. Till exempel: ”Hans har 
skurit sig i handen med den vassa…(apelisnen).”” 
Om personen svarar med ett ord som rimligt avslutar meningen, påminn hen om att det är 
orimligt meningen ska avslutas. Fortsätt därefter med frågorna även om meningarna 
avslutas på ett felaktigt sätt. Om personen inte svarar inom 20 sekunder, fortsätt med nästa 
fråga.  
Poäng: Ge 2 poäng för varje oberoende ord, 1 poäng för ett besläktat ord (till exempel med 
liknande eller motsatt betydelse) och 0 poäng för det korrekta ordet. OBS: Meningarna kan 
vara grammatiskt felaktiga.  

 Fråga 2 poäng 1 poäng 0 poäng 



1 Brevbäraren knackade på… Bil, potatis… Fönster, grind, 
brevlåda… 

Dörr 

2 Han tog med sig sitt paraply 
utifall det skulle… 

Gummi, 
fallskärm… 

Solsken, vind, 
hagel… 

Regn 

3 Sara bredde sin smörgås 
med… 

Jord, sand… Flingor, ägg… Sylt, marmelad, 
honung, ost, 
smör... 

4 Johan gick till frisören för att… Månen, bord… Tvättas, 
förlängning… 

Klippa sig 

5 Hon åkte till flygplatsen för 
att… 

Duscha, sola… Resa hem, åka 
tåg… 

Åka flygplan 

6 De gick in på restaurangen för 
att… 

Hoppa, dansa… Spela, köpa… Äta, dricka… 

 
 
SOCIAL KOGNITION –Del A  
Den första sidan innehåller sex rutor med fyra bilder i varje hörn. 
Utförande: Säg: ”Nedan ser du några bilder, en bild i varje hörn av rutan. Du ska välja den 
bild som du gillar bäst. Antingen pekar du på bilden eller säger vilken bild som du gillar bäst. 
Svara så snabbt du kan.”  
Poäng: Ringa in deltagarens val. Valet poängsätts ej, men används som mall för 
poängsättning i Social kognition - Del B.  
 
SOCIAL KOGNITION –Del B (poäng 0-12) 
Utförande: Säg: ”Nedan ser du några bilder, en bild i varje hörn av rutan. Du ska nu välja 
vilken bild som ansiktet i mitten gillar bäst. Du kan antingen peka eller säga vilken bild som 
ansiktet gillar bäst. Svara så snabbt du kan.” Gå igenom alla rutor och notera även felaktiga 
val. Om hen inte förstår, upprepa endast instruktionerna, ge inget förtydligande.   
Poäng: 2 poäng för varje rätt val, 1 poäng för fel val och 0 poäng för egocentriskt val. Om 
deltagaren väljer samma bild i Del B som hen valde i Del A är detta det egocentriska valet.  
 
MINNE – Fördröjd hågkomst (poäng 0-10) 
Utförande: Säg: ”I början av den här intervjun läste jag en kort berättelse för dig. Berätta så 
mycket du kommer ihåg av den berättelsen. Det finns ingen tidsgräns för hur lång tid de 
behöver för att minnas, man tar den tid som behövs till dess att deltagaren säger att de inte 
minns något mer. Självkorrigering är tillåtet, och endast slutgiltiga svaren ger poäng. 
Poäng: Ett poäng för varje (antingen hela eller delar av) understruken sektion ihågkommen. 
Bedömning av fördröjd hågkomst: För att beräkna procentsatsen för rätt ihågkomna ord, ta 
poängtalet från uppgiften ’Direkt hågkomst’. Nedan kommer du att be deltagaren att 
återberätta berättelsen, du kommer då få fram poäng ’Fördröjd hågkomst’. Om den 
fördröjda hågkomsten är 0 är poängen 0. Dividera poängen från ’Fördröjd hågkomst’ med 
poängen från ’Direkt hågkomst’ och multiplicera med 100.  
Exempel: Fördröjd hågkomst med 8(10) och Direkt hågkomst 9(10). Blir procentsatsen 89%. 
8/9=0,88888 x 100 = 88,888 =89% 
MINNE – Fördröjt igenkännande (poäng 0-4) 
Utförande: Om alla understrukna avsnitt har kommits ihåg, hoppa över följande frågor och 
ge 4 poäng direkt.  



Säg: ”Nu ska vi se om du kommer ihåg något mer av berättelsen. Jag kommer att ställa några 
frågor om berättelsen. Tala om för mig om påståendena är sanna eller falska.” 
Poäng: Ett poäng för varje rätt svar; rätt svar markeras som ’feta’ i avsnittet. Om personen 
säger ’jag vet inte’ be hen att gissa på sant eller falskt. Använd konverteringstabellen i ECAS 
för att räkna poängen.  
 
UTFÖRANDE OCH RIKTLINJER ALS BETEENDE SCREENING – Intervju med vårdare  
 
Riktlinjer: Be vårdare/närstående att göra denna beteendescreening gärna avskilt från 
patienten, helst i ett separat rum. Screeningen innehåller 5 delar. Vissa har noterat 
förändringar inom alla 5 områden, viss inom några få, eller inga förändringar alls. Om möjligt 
be vårdare/närstående ge exempel på avvikande beteende.  
 
Utförande – poäng 0-10: Vänligen fråga vårdaren om följande beteenden eventuellt 
existerar hos patienten. Upprepning av beteendet bör förekomma och bör inte endast 
inträffat vid enstaka tillfällen. Beteendesymtom kan även ha förekommit före utvecklingen 
av motorisk påverkan. Bocka för ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”. Om svar ”Ja”, delge en kort 
beskrivning. Ge 1 poäng för varje ”Ja” (maximalt 10 poäng). 
 
UTFÖRANDE OCH RIKTLINJER ALS PSYKOS SCREENING – Intervju med vårdare  
Riktlinjer: Be vårdare/närstående att göra denna psykos screening gärna avskilt från 
patienten, helst i ett separat rum. Vänligen påminn vårdare/närstående att frågorna bara 
gäller från det att sjukdomen ALS debuterade.  
 
Utförande – poäng 0-3: Vänligen fråga vårdaren om de eventuellt följande symtomen. Bocka 
för ”Ja” eller ”Nej” eller ”Vet ej”. Om svar ”Ja”, delge en kort beskrivning. Ge 1 poäng för 
varje ”Ja” (maximalt 3 poäng). 
 
DURATION OCH DEBUT AV SYMTOM 
Vänligen fråga vårdare/närstående listade frågor. Vänligen bocka för ”Ja” eller ”Nej” för att 
indikera överensstämmande alternativ. Om något av svaren är ”Ja” vänligen beskriv eller ge 
exempel.  


