
VEDLEGG 
 

Vedlegg 1. Kvalitetsvurdering av RCT'er etter sjekkliste fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 

 Vever et al McElnay et al 

Er formålet med studien 

klart formulert? 

Ja, formålet er å undersøke om opplæring i 

inhalasjonsteknikk av astmapasienter utført av assistent i 

allmennpraksis fører til bedre inhalasjonsteknikk og 

reduksjon i symptomer 

Ja, formålet er å undersøke om 

instruksjonsvideo er like effektivt 

som muntlig instruksjon om 

inhalasjonsteknikk 

Er en RCT et velegnet 

design for å besvare 

spørsmålet? 

Ja, spørsmålet omhandler effekt av tiltak Ja, spørsmålet omhandler effekt av 

tiltak 

Ble utvalget fordelt til de 

ulike gruppene ved bruk 

av tilfredsstillende 

randomiserings-

prosedyre? 

Pasientene ble randomisert til en av to grupper: opplæring 

eller ingen intervensjon, det er uklart hvordan 

randomiseringen ble gjort. Ingen signifikante forskjeller 

mellom intervensjons- og kontrollgruppen ift alder ,kjønn, 

sykdomsvarighet, type inhalasjonsmedikament og 

inhalasjonsteknikk og symptomer før studien 

Randomisert til 3 grupper: Skriftlig, 

video, muntlig. Metode ikke angitt.  

Relativt homogene grupper mht 

alder og kjønn. Utover dette ikke 

gjort rede for 

Ble gruppene behandlet 

likt bortsett fra tiltaket 

som evalueres? 

Ja, begge grupper demonstrerte inhalasjonsteknikk 2 ganger 

med 2 ukers mellomrom, som ble tatt opp på video 

Ja 

Ble deltakere, 

helsepersonell og 

utfallsmåler blindet mht 

gruppetilhørlighet? 

Deltagere og helsepersonell ble ikke blindet, da det er 

umulig å gjennomføre tiltaket blindet. Utfallsmåler var 

blindet, da han/hun ikke visste gruppetilhørlighet og 

videoene ble vist i tilfeldig rekkefølge slik at han/hun ikke 

viste om det var pasientens demonstrasjon nr 1 eller 2 

Utfallsmåler var blindet, men av 

naturlige årsaker ikke deltagerne.  

Ble alle deltagerne gjort 

rede for ved slutten av 

studien? 

Ja, det var ingen frafall i studien (relativt lite antall 

deltagere).  

Det er gjort rede for hvor mange 

som falt fra, men det går ikke frem 

hvorvidt det er utført noen 

intention-to-treat analyse. 

Hva er resultatene? Pasientene som fikk opplæring hadde signifikant større 

reduksjon i antall feil (fra 2.0 til 1.4 feil i gjennomsnitt) i 

inhalasjonsteknikk sammenlignet med pasienter som ikke 

fikk intervensjonen (fra 1.9 til 2.1 feil i gjennomsnitt).  

Både videoopplæring og personlig 

instruksjon er signifikant bedre enn 

skriftlig informasjon. Ingen 

signifikant forskjell mellom 

videoopplæring og personlig 

instruksjon 

Hvor presise er 

resultatene? 

p = 0.01, altså en signifikant forskjell mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppen 

Video vs pakningsvedlegg: p < 0.05 

Video vs personlig instruksjon:  p > 

0.05 

Kan resultatene 

overføres til praksis? 

Pasientene som ble inkludert i studien er ungdom og voksne 

(15-85 år). Vår målgruppe er barn under 12 år,  men vi tror 

likevel det kan være stor grad av overførbarhet, særlig blant 

eldre barn. Her kun testet på diskus, men sannsynligvis 

overførbart også til aerosol med kolbe.  Tiltaket er godt 

beskrevet (opplæring av assistent, bruk av demoutstyr og 

opplæring av pasienter etter sjekkliste) og ligner de tiltakene 

vi har sett for oss. Det er sannsynlig at opplæring kan bedre 

inhalasjonsteknikk. Tiltaket er akseptabelt for brukere, og 

det er i dag fokus på brukermedvirkning og 

pasientopplæring.   

Hoveddelen av studien utført på 

friske frivillige sykehusansatte. 

Usikker overføringsverdi til 

barn/foreldre i allmennpraksis. Vi 

tenker å bruke video som et tillegg i 

prosjektet og denne studien gir godt 

belegg for det. 

Ble alle viktige 

utfallsmål vurdert i 

denne studien? 

Inhalasjonsteknikk  ble målt ved score på en test, som vi 

anser som pålitelig. Studien målte også symptomer, basert 

på en spørreundersøkelse, noe som er et mindre pålitelig 

mål. Studien vurderte ikke objektive sykdomsmål som 

spirometri, bruk av β2-agonist og  bruk av sykehus/legevakt.  

Inhalasjonsteknikk vurdert, dog 

ingen vudering av objektive 

sykdomsmål som spirometri, bruk 

av β2-agonist og  bruk av 

sykehus/legevakt. 

Bør praksis endres som 

en følge av resultatene i 

denne studien? 

Det er alltid ønskelig med mer enn en studie før man endrer praksis. Vi har funnet flere studier som 

støtter tilatket, og mener derfor at det bør settes i gang. Vi har ikke funnet noen systematiske 

oversikter over RCTer som har undersøkt dette. Da tiltaket er enkelt å gjennomføre, billig og uten 

bivirkninger, mener vi at det er forsvarlig å sette det i gang 

 



 
 

Vedlegg 2: Plakat til å henge ved siden av henvendelsesluka og på venterommet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vedlegg 3a: Scoringssystem for autohaler og babyhaler.  Poenggivning for autohaler er markert i blåfarge, mens 

poenggivning for babyhaler er markert i rosa.  

Autohaler       Babyhaler Baseline Etter 

opplæring 

Kontroll 

etter 4 uker  

 

Fjern beskyttelse og rist inhalatoren 4-5 

ganger 1p 1p 

 

   

 

Hold autohaleren loddrett. 1p 

Monter autohaleren til kolben loddrett  2p 

   

 

Tøm lungene for luft ved å puste godt ut 

1p 

Dette er ikke nødvendig ved bruk av kolbe 

da denne har enveisventil 0p 

   

 

Autohaler: Leppene slutter tett om 

munnstykket, pust rolig inn og utløs dosen 

i starten av inhalasjonen 1p 

Babyhaler: ved bruk av maske skal masken 

omslutte barnets nese og munn tett, mens 

ved bruk av munnstykke skal barnets 

lepper omslutte dette, barnet puster 

deretter rolig inn og ut ca 10 ganger 2p 

   

 

Hold pusten i 10 sek, eller så lenge det er 

komfortabelt, pust så rolig ut 1p 

 

Ikke ved kolbebruk 0p 

   

 Når du er ferdig tørker du munnstykket 

men en ren og tørr klut 1p 

Ved bruk av kolbe, demonteres og 

rengjøres denne 1p 

   



 
 

Vedlegg 3b: Scoringssystem for diskus/turbuhaler.  

Turbuhaler/ Diskus 

1 poeng per korrekt gjennomførte trinn 
Baseline Etter 

opplæring 
Kontroll 

etter 4 

uker 

 

 

 

Åpne inhalatoren  

- Diskus: legg tommelen 

i tommelgrepet og skyv 

dette fra deg til du 

hører ett klikk 

- Turbuhaler: skru av 

lokket 

 

   

 

Lad inhalasjonen    

 

Tøm lungene for luft ved å 

puste godt ut 

   

 

La leppene slutte tett om 

munnstykket og pust dypt inn 

   

 

Fjern diskus eller turbuhaler fra 

munnen og hold pusten i 10 sek 

eller så lenge det er 

komfortabelt før du puster rolig 

ut 

   

 

Lukke:Tørk av munnstykket og  

skyv tommelgrepet tilbake til du 

hører klikket 

 

Dersom preparatet inneholder 

steroider skal pasientten nå 

skylle munnen for å unngå 

soppinfeksjon 
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