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Sammendrag 

Hensikt: Hovedhensikten var å undersøke hvilke legemidler pasienter med ryggmargsskade 

(RMS) bruker, basert på pasientenes egenrapportering, samt å undersøke deres holdning til og 

etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Sekundærhensikt var å undersøke om det var 

sammenheng mellom grad av etterlevelse og spasmeaktivitet og grad av etterlevelse og 

subjektivt opplevd smerte. 

Metode: Pasienter som var innlagt til kontrollopphold på oppfølgingsavdelingen ved Sunnaas 

sykehus HF i perioden august 2015-januar 2016 ble fortløpende inkludert i studien. Det ble 

utført et todelt legemiddelintervju med pasientene med hjelp av et modifisert skjema for 

legemiddelsamstemning i den validerte metoden Integrated Medicines Management (IMM). 

Pasientene ble også bedt om å fylle ut de validerte spørreskjemane Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS-8), Beliefes about Medicines Questionnaire (BMQ) og et skjema 

for spasmeaktivitet (modified Penn Spasm Frequency Scale (mPSFS)) og subjektiv 

smerteopplevelse (VAS).  

Resultat: Det var 105 pasienter som fullførte studien og deres gjennomsnittsalder var 53 år. 

Det var flest menn i studien (n=66; 63%). Pasientene brukte i gjennomsnitt 4 faste legemidler 

og 1 behovslegemiddel. Det var flest forskrivninger i ATC-klasse N (nervesystemet), som 

utgjorde 30% av totalt antall forskrivninger av faste legemidler og 63% av totalt antall 

forskrivninger av behovslegemidler. Det var 39 pasienter (37%) som brukte perorale 

spasmolytika. Omtrent halvparten av pasientene (52%) hadde en ambivalent holdning til sine 

legemidler mens 44% var aksepterende. Hele 97% synes deres legemidler var nødvendige, 

likevel var over halvparten bekymret for å ta legemidlene sine.  Totalt 70% av pasientene 

rapporterte høy eller moderat etterlevelse av alle legemidlene de brukte, og 74% rapporterte 

høy eller moderat etterlevelse av spasmolytika. Det ble ikke observert noen statistisk 

signifikant sammenheng mellom grad av etterlevelse og smerter eller grad av etterlevelse og 

spasmer. Alder var den eneste signifikante forklaringsvariabelen for etterlevelse av alle 

pasientes legemidler. 

Konklusjon: Pasienter med kronisk RMS bruker omtrent like mange faste legemidler som 

andre pasienter med kroniske lidelser. De fleste syntes at deres legemidler er nødvendige, 

men likevel var over halvparten bekymret for å ta sine legemidler. Til tross for dette ble det 

rapportert høy etterlevelse av både alle legemidlene til pasienten og spasmolytika. Etterlevelse 

hos pasientene i studien var også høyere enn hos pasienter med andre kroniske lidelser. Det 

ble ikke funnet noen sammenheng mellom grad av etterlevelse og smerter og grad av 

etterlevelse og spasmer. Det trengs flere og større studier for å evaluere holdninger og 
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etterlevelse i denne pasientgruppen og eventuelt undersøke hvordan pasientene kan bli 

tryggere på sin legemiddelbruk.  
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1 Introduksjon 

1.1 Ryggmargsskade 

Ryggmargen sørger for transport av både motoriske og sensoriske nervesignaler mellom det 

sentrale og det perifere nervesystemet, og ligger i virvelkanalen omringet av ryggmargshinner 

og cerebrospinalvæske. Fra hver side av ryggmargen går det ut nerverøtter som videre danner 

spinalnerver [1]. Hvert par av spinalnerver er knyttet til et eget ryggmargssegment og sørger 

for nerveforsyning til muskler og hud i tilsvarende kroppssoner/-segmenter. Hudsonene kalles 

for dermatomer og muskelsonene for mytotomer, sistnevnte kan være innervert av flere ulike 

nerverøtter [2]. De ulike spinalnervene deles opp i følgende nivåer avhengig av hvilket 

ryggmargssegment de går inn/ut av: 8 par cervikal-/halsnerver (C1-C8), 12 par thorakal-

/brystnerver (T1-T12), 5 lumbal-/lendenerver (L1-L5) og 5 sakral-/korsbeinsnerver (S1-S5) 

og et par kokkygeal-/halenerver (Co1) [1].

 

Figur 1.1 Ryggmargen og spinalnervene.                                                                                                     

(Kilde: http://studmed.org/wp-content/uploads/2014/09/Columna-Vertebralis.htm) 
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En ryggmarggskade (RMS) medfører at overføringen av både sensoriske og motoriske 

nervesignaler mellom det sentrale og perifere nervesystemet blir enten helt eller delvis 

ødelagt. Dette påvirker ulike kroppsfunksjoner avhengig av hvilken del av ryggmargen som 

blir rammet. I en traumatisk RMS forårsaker en ytre traume, direkte eller indirekte, en primær 

skade i form av blødninger og hevelse i ryggmargen. Når hevelsen blir stor nok overskrider 

den det venøse blodtrykket, noe som fører til sviktet blodtilførsel til nervecellene. Etter hvert 

oppstår det en sekundær skade når også andre nerveceller nær skadestedet dør [3].  

En atraumatisk RMS kan være forårsaket av for eksempel tumor, infeksjon, eller degenerativ 

sykdom og patofysiologien for hvordan skaden oppstår er sykdomsspesifikk. Atraumatiske 

ryggmargsskader kan også være medfødt eller forårsaket av et kirurgisk inngrep [3]. 

1.1.1 Epidemiologi 

En rapport av Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at den globale insidensen av alle 

typer RMS er 40-80 nye tilfeller per million innbyggere per år, og det er stor variasjon i 

insidens fra land til land [4]. Det er gjort få studier på insidens av RMS i Norge. En av de 

nyere studiene, som er utført i Sogn og Fjordane og Hordaland, anslår at insidensen for 

traumatisk RMS i Norge har økt de siste 50 årene, og var ca 26,3 per million innbyggere per 

år i tidsperioden 1997-2001 [5]. I følge Norsk ryggmargsskaderegister, NorSCIR, ligger årlig 

insidens av traumatisk RMS på 15 per million innbyggere. Det er litt høyere forekomst av 

traumatiske RMS enn atraumatiske RMS (ca 60% traumatiske skader vs. 34% atraumatiske 

skader i 2014), og forekomsten av både traumatisk og atraumatisk RMS er størst i 

aldersgruppen 61-75 år. Menn pådrar seg oftere RMS enn kvinner, og årsaken er oftest 

traumatisk i form av fall, idrett og transport. Hos kvinner som pådrar seg traumatisk RMS er 

den hyppigste årsaken fall [6]. Det finnes ingen undersøkelser om prevalensen til RMS i 

Norge, men basert på at det årlig oppstår ca. 75 nye tilfeller av RMS og at forventet levetid er 

tilnærmet lik som hos funksjonsfriske, kan det anslås at det er mellom 1500-2500 personer 

som lever med ryggmargsskade i Norge [7]. 

1.2 Skadenivåer 

Ved å systematisk undersøke dermatomene og myotomene på begge sider av kroppen kan 

man bestemme hvilke(t) segment(er) som er rammet av en RMS. Det nevrologiske 

skadenivået er definert som det segmentet med normal motorisk og sensorisk funksjon, som 

ligger lengst ned (kaudalt), sett fra hodet og nedover ryggmargen. Det kan også oppgis 

motorisk og sensorisk skadenivå på tilsvarende måte, der motorisk skadenivå er definert som 
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mest kaudale segmentet med normal motorisk funksjon, og sensorisk skadenivå som mest 

kaudale segmentet med normal sensorisk funksjon [2]. Skaden kalles inkomplett om man har 

delvis motorisk og/eller sensorisk funksjon under det nevrologiske nivået, i tillegg til følelse 

eller muskelfunksjon i endetarmens lukkemuskel. Ved en komplett skade har man ingen 

funksjon under det nevrologiske nivået, inkludert endetarmens lukkemuskel. Skader i 

cervikale segmenter som medfører motorisk og/eller sensorisk funksjonstap i både armer, 

torso og bein kalles tetraplegi mens skader i thorakale, lumbale eller sakrale segmenter som 

gir motorisk og/eller sensorisk funksjonstap i bein og torso (avhengig av skadestedet) kalles 

paraplegi [8].  

 

Figur 1.2 Forskjell mellom tetraplegi og paraplegi, det blå området viser området av kroppen med 

motorisk og/eller sensorisk funksjonstap. (Kilde: http://www.drugs.com/cg/spinal-cord-injury.html) 

 

 

Et internasjonalt klassifiseringssystem som oftest blir brukt, også i Norge, er «ASIA 

(American Spinal Injury -Association) impairment scale» (AIS). Denne skalaen brukes på 

Sunnaas. Skalaen går ut på at pasienten får en skår fra A til E avhengig av skadeomfang. 

sykehus. De ulike nivåene er definert som:  

A: Komplett skade med fullstendig fravær av motorisk og sensorisk funksjon under 

skadenivået. 
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B: Inkomplett skade med kun sensorisk funksjon under skadenivået, inkludert de sakrale 

segmentene S4-S5. 

C: Inkomplett skade med motorisk funksjon under skadenivået, men de fleste muskler har en 

styrke på mindre enn 3 (på en skala fra 0 til 5, der 0 er total paralyse og 5 normal funksjon), 

det vil si at musklene er svake og har i de fleste tilfellet ingen nytteverdig funksjon. 

D: Inkomplett skade med motorisk funksjon under skadenivået, de fleste muskler har en 

styrke på mer enn 3 og har dermed en nyttverdig funksjon.  

E: Både sensorisk og motorisk funksjon er normal [8].  

1.3 Komplikasjoner 

En RMS medfører ofte sammensatte skader både i akuttfasen og senere i den kroniske fasen 

(≥1 år etter skade [9]). I tillegg til funksjonstap og lammelser kan også det autonome 

nervesystemet som regulerer en rekke fysiologiske prosesser bli skadet, og det kan påvirke 

blant annet hjerte-karsystemet, temperaturregulering, seksualitet og tarm- og blærefunksjon 

[10]. Mange pasienter opplever i tillegg nevropatiske smerter og spasmer [11, 12]. Dette er 

kliniske endepunkter som enkelt kan måles ved hjelp av egenrapportering og som gjelder en 

stor andel av pasientene. Derfor ble det inkludert som en del av oppgaven, og blir forklart 

utdypende i de to neste underkapitlene.  

Flere studier har vist at det kan være høyere forekomst av kroniske sykdommer som hjerte-

karsykdommer og diabetes blant pasienter med RMS [13, 14]. Alt dette medfører ofte 

sammensatt medikamentell behandling, også etter akuttfasen [10]. Vi vet likevel lite om 

hvilke legemidler pasienter med kronisk RMS bruker og ny kunnskap på dette området vil 

kunne gjøre helsepersonell bedre i stand til å gi pasientene tilpasset veiledning og praktisk 

hjelp til bedre legemiddelbruk. I tillegg kan slik kunnskap bidra til å optimalisere 

legemiddelbehandlingen for å forebygge senkomplikasjoner og bidra til bedre funksjonsnivå. 

1.3.1 Spasmer 

Flere studier viser at spastisitet forekommer hos så mange som 60-80% av pasienter med 

kronisk RMS [11, 15-19]. Spastisitet oppstår ofte som en følge av skade på de øvre 

motonevroner og har blitt definert følgende av en europeisk samarbeidsgruppe EUSPASM (a 

European Thematic Network to Develop Standardised Measures of Spasticity): «Spastisitet er 

en forstyrrelse i sensomotorisk kontroll, som skyldes en skade på øvre motonevroner og som 
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utarter seg som ufrivillig, periodevis eller kontinuerlig aktivering av muskler» [20]. 

Mekanismen bak spastisitet er ikke fullstendig klarlagt men skyldes antagelivis økt 

eksitabilitet av både moto- og internevroner [21]. 

Det forekommer ulike grader av spastisitet.  I noen tilfeller kan spastisitet ha en positiv effekt 

på funksjonsnivået og hjelpe pasienten med å gå eller stå oppreist. Spastisitet kan også 

påvirke pasienten negativt ved å gi smerter, problemer med gangfunksjon, gjøre det mer 

komplisert for pasienten å bruke rullestol eller bidra til økt risiko for fall. I tillegg kan det 

påvirke dagliglivets praktiske gjøremål og livskvalitet. Uttalt spastisitet kan også føre til 

dannelse av kontrakturer og trykksår og forkortelse av muskler. Derfor er det viktig å ha et 

godt behandlingsregime for å holde spasisiteten under kontroll [20].  

Spastisitet kan måles ved hjelp av flere ulike verktøy. De som brukes til pasienter med RMS 

er modified Penn Spasm Frequency Scale (mPSFS), Asworth Scale (AS), Modified Asworth 

Scale (MAS) og Visual Analogue Scale (VAS) [11]. Både AS og MAS er skalaer som brukes 

i klinisk vurdering av muskeltonus. VAS er et selvrapporteringsverktøy der pasientene angir 

opplevd spastisitet på en 100 mm lang rett linje, der den venstre enden er markert med «ingen 

spastisitet» og høyre enden med «verst tenkelig spastisitet» [11]. mPSFS er også et 

selvrapporteringsverktøy som er mye brukt og som måler hyppighet og alvorlighetsgrad av 

spastisitet [22]. Skalaen legger fokus på pasientenes perspektiv, er lett å fylle ut, i tillegg til at 

den brukes i klinikken på Sunnaas sykehus. Dermed ble det valgt å bruke mPSFS i denne 

studien.  

Spastisitet kan behandles med perorale legemidler som blant annet baklofen, tizanidin, 

benzodiazepiner, klonidin og gabapentin. De to sistnevne er ikke studert i noen kliniske 

studier med ryggmargskadde pasienter [23]. Baklofen er mest brukt og er også eneste rene 

muskulære spasmolytikum som er registrert på markedet i Norge (Lioresal®) [20, 23]. 

Baklofen ligner kjemisk på gammaaminosmørsyre (GABA) som er en inhibitorisk 

nevrotransmitter, og binder seg til GABA-B reseptorer som finnes primært i internevroner, 

postsynaptisk i motoriske nevroner og i en spesiell type sensorisk afferente nevroner [20]. 

Som følge av reseptorbindingen reduserer baklofen kalsium-influx og reduserer frigjøring av 

eksitatoriske nevrotransmittere som glutamat og aspartat. Ved oppstart av behandlingen må 

baklofen trappes langsomt opp. Vanligvis fra en startdose på 5 mg tre ganger daglig, med en 

økning på 5-10 mg i uken, fram til man oppnår ønsket effekt. Maksimum dose er 90-120 mg 

daglig. Vanligste bivirkninger av baklofen er søvnighet og sedasjon. Det er viktig at 

baklofenbehandlingen er kontinuerlig, da plutselig seponering kan gi forverring av spasmer, 

hallusinasjoner og anfall [24]. 
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Om man ikke oppnår tilfredsstillende effekt med baklofen, kan oral behandling med tizanidin 

forsøkes. Tizanidin (Sirdalud®) er ikke markedsført i Norge, men kan fåes på spesielt 

godkjenningsfritak [23]. Tizanidin er en α2-reseptoragonist som øker noradrenerg aktivitet i 

ryggmargen og hjernen, og inhiberer eksitatoriske spinale internevroner. Vanlig startdose er   

2 mg om kvelden og dosen kan økes hver annen eller hver tredje dag til opptil 36 mg daglig. 

Bivirkningene er tilsvarende som ved baklofen [20]. Baklofen og tizanidin brukes ikke bare i 

behandling av spastisitet hos pasienter med RMS, men også hos slagpasienter og pasienter 

med multippel sklerose (MS), cerebral parese (CP) eller traumatisk hjerneskade [25].  I følge 

tall fra Reseptregisteret var det i 2015 ca 5000 brukere av baklofen og kun 107 brukere av 

tizanidin i Norge [26]. Vi vet likevel lite om i hvilket omfang disse legemidlene brukes hos 

pasienter med kronisk RMS, og økt kunnskap på dette området vil ha samme nytteverdi som 

kunnskap om legemiddelbruk generelt hos denne pasientgruppen som nevt i kapittelet over. 

1.3.2 Kroniske smerter 

Smerter som er karakteristiske etter en RMS kan deles i fire forskjellige hovedttyper: 

nociceptive smerter i form av muskel- og skjelettsmerter og smerter fra innvollene, i tillegg til 

to ulike typer nevropatiske smerter [27]. Nociceptive smerter skyldes skade på vev som ikke 

er nevralt, som for eksempel muskel- og skjelettvev. Nevropatiske smerter skyldes derimot at 

nervesystemet blir skadet eller får forstyrret funksjon [12]. Den ene hovedtypen nevropatiske 

smerter stammer fra segmenter eller dermatomer direkte knyttet til skadenivået mens den 

andre typen er mer diffuse smerter under skadenivået. Pasientene kan ha enten nevropatiske 

eller nociceptive smerter, eller en kombinasjon av disse [28]. Det finnes flere teorier for å 

forklare mekanismen bak kroniske smerter hos pasienter med RMS. Det kan tenkes at en av 

hovedgrunnene er økt eksitabilitet i nevroner, enten på grunn av manglende eller redusert 

hemming av eksitatoriske prosesser, eller på grunn av en økning i dem [27]. Kroniske smerter 

er en vanlig komplikasjon etter en RMS, studier viser at gjennomsnittlig 26-96% av 

pasientene sliter med dette [29-31]. Det anslås også at en tredjedel av pasienter med RMS 

opplever sterke smerter, og at smertene påvirker daglilivet og søvnkvaliteten på en negativ 

måte [32]. 

Som behandling mot nevropatiske smerter anbefales amitriptylin (Sarotex®), pregabalin 

(Lyrica®) eller gabapentin (Neurontin®), da disse legemidlene dokumentert å ha best effekt 

[12]. Opioider anbefales kun mot ukontrollerte nevropatiske smerter hos pasienter med RMS 

[12]. I behandling av nociceptive smerter brukes oftest ikke-steroide antiinflammatoriske 
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medikamenter (NSAIDs) eller opioider [33]. Vi vet lite om hvilke legemidler som konkret 

brukes av pasienter med kronisk RMS, og det er kun gjort små studier på dette [28]. 

1.4 Etterlevelse 

Begrepet etterlevelse (engelsk: adherence) defineres av Verdens Helseorganisasjon (WHO) 

som «i hvilken grad en persons handlinger – å ta sine legemidler, følge en diett og/eller 

gjennomføre livsstilsendringer, samsvarer med avtalte anbefalinger fra helsepersonell» [34]. 

Det er viktig å skille begrepet adherence fra compliance. Den førstnevnte forutsetter at 

pasienten er enig med legen i de gitte anbefalingene, og baserer seg på prinsippet om at god 

kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell er en grunnleggende faktor for å yte 

effektiv helsehjelp [34, 35]. Begrepet compliance baserer seg mer på at pasienten følger 

passivt anbefalingene til helsepersonell, uten at det foreligger noen enighet eller avtale 

mellom pasient og behandler [36].  

Det er vanskelig å finne standardmål for hva som er «høy» eller «lav» etterlevelse, det må 

defineres situasjonsavhengig og man må ta hensyn til både legemiddelregime og helsetilstand 

[37]. Mål på etterlevelse kan også variere avhengig av hvilket måleverktøy man bruker. 

Etterlevelse kan for eksempel oppgis som grad (%) av etterlevelse. Et annet alternativ er å 

dele pasientene i grupper basert på ulike grenseverdier (cut off) for etterlevelse, for eksempel i 

de med høy/tilfredstillende og de med lav/mangelfull etterlevelse [38, 39]. Verdens 

Helseorganisasjon anslår at etterlevelse blant personer med kronisk sykdom, som blant annet 

hypertensjon, astma og depresjon, er så lav som 50% i i-land, og er antatt være enda lavere i 

u-land. Det er også anslått at helsegevinsten ved å forbedre etterlevelse er større enn ved 

lansering av nye medisinske behandlingsmetoder [34].  

1.4.1 Verktøy for å vurdere etterlevelse 

Etterlevelse kan påvirkes av ulike synspunkter eller hindringer og det å ha lav etterlevelse kan 

være enten bevisst eller ubevisst. Pasienter kan bevisst unngå å ta medisinene sine på grunn 

av personlige holdninger eller erfaringer, eller de kan gjøre det ubevisst på grunn av at man 

glemmer eller har språk- og/eller skrivevansker. Pasientens etterlevelse kan også endre seg i 

behandlingsforløpet [40].  

Etterlevelse kan måles både ved direkte metoder og indirekte metoder. I en direkte metode 

måler man legemiddelkonsentrasjon i plasma eller urin, eller man kan overvåke inntak av 

legemidler. Slike metoder er kostbare og ressurskrevende. De inneholder også en del 
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feilkilder, som for eksempel at pasienten gjemmer legemiddelet i munnen og spytter den ut 

etterpå, eller at pasienter som vanligvis ikke har god etterlevelse hjemme bevisst tar 

legemiddelet før han/hun skal til legen, for å ikke bli avslørt på blodprøvene [36].  

Indirekte metoder kan blant annet gå ut på at pasienten selv rapporterer etterlevelse ved hjelp 

av spørreskjemaer, å utføre tablettelling, å undersøke hvor ofte reseptene til pasienten fornyes 

eller å måle fysiologiske markører som puls eller smerte. Også her finnes det rom for feil, 

man kan for eksempel ikke være sikker på at pasienten har tatt tablettene som mangler ved en 

tablettelling, eller at pasienten faktisk tar legemidlene som han/hun henter ut på resept [36]. 

Det er med andre ord viktig å huske på at alle metoder  har sine fordeler og ulemper og det er 

vanskelig å plukke ut en metode som er best [40]. Selvrapportering er ofte en foretrukket 

metode da det er både raskt, effektivt og billig, og det finnes en rekke ulike skjemaer for dette 

formålet [41]. De fleste selvrapporteringsskjemaene er kun validert for en type kronisk 

sykdom og for noen av skjemaene er det vist at de korrelerer med kliniske mål [40]. Det er 

viktig å være klar over dette hvis skjemaene skal brukes for andre pasientgrupper enn de de 

har blitt validert for. 

MMAS-8 

Morisky Eight Item Scale er en hyppig brukt metode til måle selvrapportert etterlevelse [42]. 

Dette er en skala med åtte forskjellige spørsmål som avspeiler atferd og som er videreutviklet 

av en tidligere validert 4-punkts skala, ved å tilføye spørsmål som omhandler omstendigheter 

rundt etterlevelse [43]. MMAS-8 kan benyttes både til å identifisere pasienter med problemer 

knyttet til etterlevelse, eller til å monitorere etterlevelse under legemiddelbehandling. MMAS-

8 er blitt brukt for å måle etterlevelse hos pasienter med blant annet ulcerøs kolitt og 

hypertensjon [39]. Skalaen er i tillegg validert for blant annet hypertensjon, type II diabetes 

og for warfarinbrukere [44]. Det finnes ikke noe eget, eller validert verktøy for å vurdere 

etterlevelse hos pasienter med RMS, men MMAS-8 ble valgt da det finnes en validert 

oversettelse til norsk. I denne studien ble det brukt to MMAS-8 skalaer, en generell for å måle 

etterlevelse av alle medisinene pasienten bruker og en for å måle etterlevelse av 

spasmemedisiner. Disse blir videre i oppgaven omtalt som «den generelle MMAS-8» og 

«MMAS-8 for spasmolytika».  

BMQ 

Beliefes about Medicines Questionnaire (BMQ) er et spørreskjema utviklet av Horne et al. 

som brukes til å måle pasientens synspunkter og holdninger til bruk av legemidler [45]. BMQ 
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er validert for flere kroniske sykdommer som astma, diabetes, nyresykdommer og hjerte- og 

karsykdommer [45]. Etterlevelse er vist å ha sammenheng med personlige synspunkter og 

holdninger i andre studier [46]. Synspunkter om legemidler er i tillegg vist å være en mer 

effektiv prediktor for rapportert etterlevelse, sammenlignet med kliniske og 

sosiodemografiske faktorer (som for eksempel kjønn, etnisitet, inntekt) [47]. Det er 

sannsynlig at pasientenes synspunkter og holdninger til legemidler har en betydning for 

etterlevelse også hos pasienter med kronisk RMS, og derfor er BMQ-skjemaet inkludert i 

denne studien. 

Spørreskjemaet er delt inn i en spesifikk og en generell del. Den spesifikke delen måler 

pasientens opplevelse av nødvedinghet av å følge egen legemiddelbehandling, for å holde 

sykdommen under kontroll. I tillegg måler den bekymring knyttet til ugunstige konsekvenser 

som følge av legemiddelbehandlingen. Den spesifikke delen inneholder sammenlagt 11 

utsagn, 5 av de relatert til en skala for nødvendighet, og 6 relatert til en skala for bekymringer 

[47]. Høye skår for nødvendighet antas korrelere med høyere grad av etterlevelse, mens høye 

skår for bekymring antas korrelere med lavere grad av etterlevelse. Det har også blitt vist en 

positiv korrelasjon mellom rapportert etterlevelse og differansen mellom nødvendighet og 

bekymring [47]. Den generelle delen måler allminnelige oppfatninger om overforbruk knyttet 

til at leger forskriver for mye og stoler for mye på legemidler, og skade knyttet til 

legemiddelbruk [45]. Den generelle delen  inneholder sammenlagt 8 utsagn, 4 av de relatert til 

en skala for overforbruk og 4 relatert til en skala for skade knyttet til legemiddelbruk.  

1.4.2 Etterlevelse hos pasienter med kronisk RMS 

Kunnskap om etterlevelse av legemiddelbehandling hos pasienter med kronisk RMS er 

mangelfull. Et litteratursøk på PubMed med søkeordene «adherence», «spinal cord injury» og  

«adherence AND spinal cord injury» ga treff på en studie av Halpern et al. (2013) hvor man 

har undersøkt etterlevelse hos pasienter som brukte perorale spasmolytika, hvorav 121 var 

pasienter med RMS [25]. Etterlevelse ble målt ved hjelp av MPR (medication posession 

ratio). Denne metoden går ut på å dele antall døgndoser tilgjengelig for pasienten med antall 

dager pasienten ble behandlet med legemiddelet. Oftest regnes det mellom to reseptuttak fra 

apotek, og det gir en skår på om pasienten har høy/adekvat eller lav/mangelfull etterlevelse 

[48, 49]. Studien til Halpern et al. fant at 30% av pasienter med RMS som ble behandlet med 

baklofen hadde høy etterlevelse, mens andelen var kun 5,1% hos de som ble behandlet med 

tizanidin [25].  

 



18 

 

1.5 Hensikt 

1. Hovedhensikten var å undersøke hvilke legemidler pasienter med kronisk RMS 

bruker, basert på pasientens egenrapportering, samt å undersøke deres holdning til og 

etterlevelse av legemiddelbruk 

2. Sekundærhensikten var å se på sammenheng mellom etterlevelse og registrert smerte 

og spasmeaktivitet. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Studiedesign 

Studien ble utført på Sunnaas sykehus HF i perioden august 2015 - januar 2016. Sunnaas 

sykehus HF dekker helseregion sør-øst og er det største av Norges tre rehabiliteringssentre for 

ryggmargsskadde pasienter. Avdeling 1 for oppfølging der studien pågikk har totalt 17 senger 

og har pasienter som er inne til kontroll, vurdering, oppfølging og problemløsning i 

forbindelse med blant annet RMS, brannskader og Guillain Barré syndrom. Pasienter som har 

vært innlagt for primærrehabilitering følges regelmessig gjennom resten av livet med såkalte 

kontroll- eller oppfølgingsopphold etter deres eget behov. 

Studien ble forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK sør-øst) den 01.06.2015 saksnummer 2015/724 (Vedlegg I). 

2.2 Inklusjonskriterier 

Pasienter kunne inkluderes i studien dersom de: 

- var over 18 år, hadde kronisk RMS og kom inn til kontrollopphold minimum et år 

etter at skaden oppsto 

- brukte minimum et peroralt legemiddel i forbindelse med RMS, i henholdt til 

pasientenes egenrapportering 

- behersket norsk skriftlig og muntlig 

- signerte skriftlig, informert samtykke 

2.3 Eksklusjonskriterier 

Pasienter kunne ikke inkluderes i studien dersom de: 

- tidligere hadde vært inkludert i studien 

- hadde smittsomme sykdommer som gjorde at kontakt med dem krevde opplæring i 

sykehusets smittevernprosedyrer 

2.4 Utvalgsstørrelser 

Dette var en observasjonsstudie, der den primære hensikten var å beskrive legemiddelbruk og 

etterlevelse i populasjonen. Dermed ble det ikke gjort noen beregninger på utvalgsstørrelse. 

Basert på antall pasienter som kommer inn til kontrollopphold til avdeling 1 for oppfølging, 

var det forventet at studien totalt skulle inkludere ca. 100 pasienter. 
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2.5 Dataregistrering 

Følgende variable ble registert for alle inkluderte pasienter: alder, kjønn, årsak til og type 

RMS (nevrologisk skadenivå, traumatisk eller ikke-traumatisk skade, tetraplegi/paraplegi, 

komplett/inkomplett), AIS, når RMS oppsto (dato og årstall), andre alvorlige skader i 

akuttfasen (for eksempel hodeskade, multitraume), alvorlige komplikasjoner i kronisk fase 

(trykksår, urinveier, smerter, spasmer), siste opphold på Sunnaas (dato og årstall). Disse 

dataene ble hentet fra elektronisk pasientjournal før intervjuene og ført opp på intervjuguiden. 

I tillegg ble det under intervjuene registrert om pasienten hadde hjemmesykepleie, personlig 

assistent eller pårørende som hjalp til med legemiddelbruk og om pasienten hadde multidose.  

Pasientenes legemidler, både faste og behovslegemidler, ble registrert ved hjelp av et 

modifisert skjema for legemiddelsamstemning i henhold til den validerte metoden Integrated 

Medicines Management (IMM). Legemidlene ble registrert etter ATC-nivå for å få en 

oversikt over hva som er mest brukt i populasjonen. Grad av etterlevelse ble målt ved hjelp av 

MMAS-8, med et skjema for generell etterlevelse for alle pasientens legemidler og et for 

spasmolytika.  

Pasientenes holdninger til legemidler ble målt ved hjelp av BMQ. Det ble beregnet en 

gjennomsnittskår for hver BMQ skala ved å dele totalskår på antall utsagn. I tillegg ble 

pasientene dikotomisert etter høy/lav bekymring og høy/lav nødvendighet og plassert i en av 

fire grupper (aksepterende, ambivalent, likegyldig, skeptisk).  

Pasientenes opplevde smerte ble registrert ved hjelp av to VAS-skalaer, en som målte grad av 

smerter ved måletidspunktet og en som målte grad av smerter 14 dager før måletidspunktet. 

Spastisitet ble målt ved hjelp av mPSFS.  

2.6 Gjennomføring 

Liste over aktuelle pasienter ble innhentet fra sykepleier hver torsdag uken før pasientene kom 

inn til kontrollopphold. Ut i fra liste og samtale med sykepleier ble det kartlagt hvilke 

pasienter som var aktuelle for studien. Etter inklusjon ble pasientenes legemiddelbruk kartlagt 

ved hjelp av et todelt strukturert legemiddelintervju. Intervjuguiden som ble brukt var et 

modifisert skjema for legemiddelsamstemning som ble laget spesielt for vår studie, men med 

utgangspunkt i den validerte metoden Integrated Medicines Management (IMM) (Vedlegg II). 

Skjemaet var todelt, der første del tok for seg pasientdemografi og legemidler, og andre del 

fokuserte på oppfølgingsspørsmål knyttet til etterlevelse. 
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I tillegg ble pasientene bedt om å fylle ut validerte spørreskjemaer Morisky Medication 

Adherence Scale (Vedlegg III), Beliefes about Medicines Questionnaire (Vedlegg IV), 

modified Penn Spasm Frequency Scale (mPSFS, vedlegg V) og subjektiv smerteskala (VAS, 

vedlegg VI). Skjemaene og intervjuguiden ble testet ut i en pilot før studiestart for å få en 

oversikt over forløpet i intervjuet. I tilfeller der pasienten ikke var i stand til å fylle ut 

spørreskjemaene selv, ble de fylt ut enten av personlig assistent, pårørende eller 

masterstudenten i samarbeid med pasient som valgte hvor det skulle krysses av.  

2.6.1 Intervjuguide del 1 

I første del av intervjuguiden ble pasientene først stilt lukkede spørsmål om hvorvidt de 

håndterte legemidlene sine selv, om de hadde multidose og om det var fastlege eller spesialist 

som fulgte opp behandlingen deres. Deretter ble pasienten bedt om å oppgi hvilke medisiner 

de brukte fast på det aktuelle tidspunktet og hvilke medisiner de eventuelt brukte ved behov. I 

tillegg ble pasienten spurt om dosering, behandlingsvarighet og hvem som startet opp 

behanlingen (fastlege eller spesialist). For å øke sjansen for at pasienten skulle huske å oppgi 

alle legemidler han/hun brukte ble det benyttet en kort sjekkliste på slutten. Det ble ikke gjort 

legemiddelsamstemning, så all informasjon om legemidler baserte seg på pasientenes 

egenrapportering. I tilfeller der pasienten ikke husket eller var usikker på legemidlene sine ble 

han/hun spurt om masterstudenten kunne kontakte behandlende lege for å få tilgang til 

legemiddelliste.  

2.6.2 BMQ 

Som beskrevet tidligere besto BMQ av en spesifikk og generell del med 5 mulige 

svaralternativer for hvert utsagn, der pasientene skulle krysse av for i hvor stor grad de er 

enige i hvert utsagn. Svarene ble tildelt en poengsum på følgende måte: svært enig = 5, enig = 

4, usikker = 3, uenig = 2, svært uenig = 1. Skårene innenfor hver skala ble summert slik at 

totalskår i den spesifikke delen var 6-30 for bekymring og 5-25 for nødvendighet, mens hver 

av de generelle skalaene (overforbruk og skade) fikk en totalskår på 4-20. Skårene for hver 

skala ble behandlet ved å dele totalskår på antall utsagn, for å få en gjennomsnittskår som var 

lettere å sammenligne (spredning 1-5). De ulike dimensjonene av BMQ ble navngitt som 

BMQ-nødvendighet, BMQ-bekymring, BMQ-skade og BMQ-overforbruk. Skårene til 

pasientene for hver av de ulike dimensjonene ble dikotomisert. Det vil si at skår over 

midtpunktet av skalaen indikerte at pasienten i høy grad: var enig i at legemidler er 
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nødvendig/var bekymret/synes legemidler var skadelige/synes det er overforbruk. Skår under 

midtpunktet av skalaen indikerte at pasientene mente det motsatte.  

Pasientene ble også delt inn i fire forskjellige grupper basert på gjennomsnittskårene fra den 

spesifikke delen. Dette ble gjort ved å dikotomisere pasientene først inn etter lav/høy 

bekymring (skår >3 høy bekymring) og lav/høy nødvendighet (skår <3 lav nødvendighet) 

[50]. Deretter ble de plassert i følgende grupper: ambivalent (høy nødvendighet og høy 

bekymring), aksepterende (høy nødvendighet og lav bekymring), skeptisk (lav nødvendighet 

og høy bekymring) eller likegyldig (lav nødvendighet og lav bekymring).  

Tabell 2.3 Oversikt over utsagn i den spesifike delen av spørreskjemaet BMQ [45]. 

Utsagn knyttet til nødvendighet Svaralternativer 

1. For tiden er min helse avhengig av mine medisiner. - Svært enig 

- Enig 

- Usikker 

- Uenig 

- Svært uenig 

2. Mitt liv hadde vært umulig uten medisinene. 

3. Uten medisinene mine ville jeg vært svært syk. 

4. Min framtidige helse vil avhenge av medisinene. 

5. Medisinene mine beskytter meg mot å bli verre. 

Utsagn knyttet til bekymring 

1. Å måtte ta medisiner bekymrer meg 

2. Noen ganger er jeg bekymret over langtidseffekten av mine 

medisiner. 

3. Medisinene mine er et mysterium for meg 

4. Medisinene mine forstyrrer livet mitt. 

5. Jeg er noen ganger bekymret over å bli for avhengig av 

medisinene mine. 

6. Disse medisinene gir meg ubehagelige bivirkninger. 

 

Tabell 2.4 Oversikt over utsagn i den generelle delen av spørreskjemaet BMQ [45]. 

Utsagn knyttet til overforbruk Svaralternativer 

1. Leger forskriver for mange medisiner. - Svært enig 

- Enig 

- Usikker 

- Uenig 

- Svært uenig 

2. Naturpreparater er tryggere enn medisiner. 

3. Leger stoler for mye på medisiner. 

4. Hvis leger hadde mer tid til pasientene, ville de forskrive færre 

medisiner. 

Utsagn knyttet til skade 

1. Personer som står på medisiner bør ta en pause i behandlingen 

av og til.  

2. De fleste medisiner er vanedannende. 

3. Medisiner gjør mer skade enn gagn. 

4. Alle medisiner er gifter. 

 



23 

 

2.6.3 MMAS-8 

Pasientene fylte ut to MMAS-8 skjemaer, et generelt for alle legemidler de brukte og et for 

spasmolytika. Skjemaene inneholdt 8 forskjellige spørsmål som avspeilet atferd, der de 7 

første spørsmålene hadde svaralternativene ja eller nei, mens det siste spørsmålet var et 5-

punkts Likert skala med fem svaralternativer. Svarene ble kodet på den måten at ja = 0 og nei 

= 1, med unntak av spørsmål 5 der ja = 1 og nei = 0. For det siste spørsmålet ble 

svaralternativene gitt poeng på følgende måte: aldri/sjelden = 1, en gang i blant = 0,75, noen 

ganger = 0,5, vanligvis = 0,25 og alltid = 0. Poengsummene ble summert for å gi en totalskår 

der minimum skår var 0 og maksimum skår var 8. Pasientene ble delt inn i tre grupper basert 

på MMAS-8 skår, der 8 var høy etterlevelse, 6-7 moderat etterlevelse og <6 lav etterlevelse 

[39]. I de statistiske analysene ble etterlevelse behandlet som en binomisk variabel, der 

MMAS-8 skår ≥6 (cutoff) ble betegnet som «høy etterlevelse» mens skår <6 ble betegnet som 

«lav etterlevelse» [39].  

Tabell 2.1 Oversikt over spørsmål i den generelle MMAS-8 [39]. 

Spørsmål Svaralternativer 

1. Glemmer du noen ganger å ta medisinen din? - Ja/Nei 

2. Iblant kan det være andre årsaker til at noen ikke tar sine 

medisiner enn at de glemmer det. Hvis du tenker tilbake på de 

siste to ukene, var det noen dager da du ikke tok enkelte av 

medisinene dine? 

3. Har du noen gang redusert dosen eller sluttet å ta medisinen 

din fordi medisinen fikk deg til å føle deg dårligere, uten å 

fortelle legen din? 

4. Glemmer du noen ganger å ta enkelte medisiner når du er 

borte fra hjemmet ellere er på reise? 

5. Tok du medisinene dine i går? 

6. Når du føler at tilstanden din er under kontroll, hender det 

da at du slutter å ta medisinen din? 

7. Mange personer opplever det som veldig vanskelig å måtte 

ta medisiner hver dag. Synes du noen ganger at det er vanskelig 

å følge din behandlingsplan for medisinene dine? 

8. Hvor ofte har du problemer med å huske å ta alle medisinene 

dine? 

- Aldri/sjelden 

- En gang i blant 

- Noen ganger 

- Vanligvis 

- Alltid 
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Tabell 2.2 Oversikt over spørsmål i MMAS-8 for spasmolytika. 

Spørsmål Svaralternativer 

1. Glemmer du noen ganger å ta medisinen din mot spasmer? - Ja/Nei 

2. Iblant kan det være andre årsaker til at noen ikke tar sine 

medisiner enn at de glemmer det. Hvis du tenker tilbake på de 

siste to ukene, var det noen dager da du ikke tok medisinen din 

mot spasmer? 

3. Har du noen gang redusert dosen eller sluttet å ta medisinen 

din fordi medisinen fikk deg til å føle deg dårligere, uten å 

fortelle legen din? 

4. Glemmer du noen ganger å ta medisinen mot spasmer når du 

er borte fra hjemmet ellere er på reise? 

5. Tok du medisinen din mot spasmer i går? 

6. Når du føler at tilstanden din er under kontroll, hender det 

da at du slutter å ta medisinen din? 

7. Mange personer opplever det som veldig vanskelig å måtte 

ta medisiner hver dag. Synes du noen ganger at det er vanskelig 

å følge din behandlingsplan for medisinen din mot spasmer? 

8. Hvor ofte har du problemer med å huske å ta alle medisinene 

dine? 

- Aldri/sjelden 

- En gang i blant 

- Noen ganger 

- Vanligvis 

- Alltid 

 

2.6.4 mPSFS 

Spørreskjemaet “modified Penn Spasm Frequency Scale” ble brukt til å måle hyppighet og 

allvorlighetsgrad av spasmer. Skjemaet besto av to skalaer, der den første var en 

fempunktsskala med skår fra 0 til 4 for å måle hyppigheten av spasmer, der 0 = ingen spasmer 

og 4 = spasmer som forekommer oftere enn 10 ganger per time. Den andre skalaen var en 

trepunktsskala fra 1-3 for å måle alvorlighetsgrad av spasmene, der 1 = milde, 2 = moderate 

og 3 = sterke spasmer [22]. Svarte man 0 (ingen spasmer) på den første skalaen skulle man 

ikke svare på den andre skalaen. I tillegg inneholdt spørreskjemaet to tilleggsspørsmål om i 

hvilken grad spastisiteten påvirker livet til pasienten og om spastisiteten hadde endret seg det 

siste året. Spasmeaktiviteten ble angitt som median skår og standard avvik basert på 

resultatene fra den første skalaen. 
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Tabell 2.5 Oversikt over spørsmål/utsagn i mPSFS [22]. 

Spørsmål/utsagn Svaralternativer 

1. Hvor ofte har du spasmer? - Ingen spasmer 

- Spasmer utløses bare ved stimulering 

- Spontane spasmer som forekommer 

sjeldnere enn 1 gang per time 

- Spontane spasmer som forekommer 

oftere enn 1 gang per time  

- Spontane spasmer som forekommer 

oftere enn 10 ganger per time 

2. Hvor sterke vurderer du i tilfelle 

dine spasmer til å være? 

- Milde 

- Middels 

- Sterke 

3. Opplever du at spastisiteten påvirker 

ditt liv? 

- Nei 

- I noen grad 

- Mye 

5. Spastisiteten har det siste år… - …blitt bedre 

- …vært uforandret 

- …blitt verre 

2.6.5 VAS 

Visuell analog skala er en psykometrisk skala som brukes til å måle ulike subjektive plager 

eller symptomer [51]. I denne studien ble VAS brukt som til å måle subjektiv opplevd smerte. 

VAS skalaen besto av en 100 mm lang rett linje der den venstre enden var markert med 

«ingen smerter» og høyre enden med «verst tenkelige smerter». Pasienten ble bedt om å 

markere graden av smerte på linjen og deretter ble resultatet lest av i millimeter [51]. 

Pasientens VAS skår ble deretter kategorisert som «lite smerter» for verdier under 30 mm, 

«moderate smerter» for verdier over 30 mm og «sterke smerter» for verdier over 54 mm [52].  

I denne studien anvendte vi to VAS-skalaer, en for hvor mye smerter pasienten opplevde ved 

måletidspunktet og en for hvor mye smerter pasienten opplevde 14 dager før måletidspunktet. 

2.6.6 Intervjuguide del 2 

I siste del av pasientintervjuet ble utfyllingen av spørreskjemaene fulgt opp. I del 2 av 

intervjuguiden ble det stilt lukkede spørsmål knyttet til etterlevelse, for eksempel om 

pasienten opplevde å ha tilstrekkelig kunnskap om sine legemidler, om han/hun hadde 

håndteringsproblemer knyttet til legemidler eller brukte noen hjelpemidler for å huske å ta 

legemidlene sine. Dette ble gjort for å avdekke mer konkrete årsaker for eventuell manglende 

etterlevelse, og for å kunne yte bistand til å bedre legemiddelbruken. I denne delen av 

intervjuet fikk pasientene også mulighet til å komme med sine egne kommentarer som ble 

notert i fritekst. Det ble ikke gjort noen kvalitative analyser basert på intervjuene, men vi 
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ønsket å gi pasientene anledning til å fortelle om ting som eventuelt var vanskelig rundt deres 

legemiddelbruk. Det kunne også tenkes å ha nytteverdi for pasientbehandlingen ved Sunnaas 

sykehus. Spørreskjemaene slik pasienten hadde fylt de ut ble imidlertidig ikke endret på.  

2.7 Statistiske analyser og databearbeidelse 

Alle legemidlene ble sortert etter ATC-klassifiseringen. Alle gjennomsnitt og standardavvik 

ble beregnet i SPSS 22.0 for Windows. Resultatene for MMAS-8, BMQ, VAS og mPSFS ble 

analysert i SPSS og presentert i diagrammer og tabeller laget med Microsoft Excel 2010 og 

SPSS 22.0 for Windows. 

For å se om det var sammenheng mellom grad av etterlevelse og smerter ble VAS-skår testet 

som forklaringsvariabel mot den generelle MMAS-8-skår i en krysstabell, med statistisk 

signifikansnivå på 5%. For å se om det var sammenheng mellom grad av etterlevelse og 

spasmer ble det samme ble gjort med mPSFS mot MMAS-8 for spasmolytika. I tillegg ble 

flere andre variable testet i krysstabeller som mulige forklaringsvariable for etterlevelse, både 

mot den generelle MMAS-8 og MMAS-8 for spasmolytika. Disse variablene var kjønn, alder, 

BMQ (hver av de fire kategoriene for seg selv), år siden skade, nevrologisk skadenivå, AIS og 

antall faste legemidler. Det ble deretter utført to regresjonsanalyser med de variablene som 

var statistisk signifikante, en regresjonsanalyse med den gerenelle MMAS-8 og en med 

MMAS-8 for spasmolytika. 

Alle statistiske analyser ble utført med programvaren SPSS 22.0 for Windows. 
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3 Resultater 

3.1 Inklusjon 

Det ble totalt inkludert 112 pasienter i studien. Av de inkluderte pasientene ble to ekskludert 

da de ikke møtte opp til intervju, to trakk tilbake samtykket sitt og tre ble feil-inkludert da to 

av dem ikke hadde vært skadet i minimum et år og en person ikke brukte legemidler fast. 

Totalt var det 173 pasienter med RMS som var innlagt i løpet av datainnsamlingsperioden, av 

disse var det 125 som møtte inklusjonskriteriene. Det var åtte pasienter som møtte 

inklusjonskriteriene, men som ikke ønsket å delta i studien. I tillegg var det fem pasienter som 

glapp, dvs. masterstudenten rakk ikke å spørre dem om samtykke, grunnet en ukes fravær fra 

avdelingen på grunn av kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Oversikt over inklusjonsprosessen 
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3.2 Demografi 

Det var totalt 105 pasienter som fullførte studien. Pasientkarakteristika for alle inkluderte 

pasienter er beskrevet i tabell 3.1. Gjennomsnittsalder for pasientene var 53 år, og 63% av 

pasientene var menn (n=66). Pasientene rapporterte at de brukte i gjennomsnitt 4 faste 

legemidler og 1 behovslegemiddel. Det var jevn spredning mellom antall med inkomplett/ 

komplett skade, tetraplegi/paraplegi og atraumatisk/traumatisk skade. Populasjonen dekket 

alle AIS-nivåene bortsett fra E som betyr normal funksjon etter skade. Totalt 24 pasienter 

trengte hjelp til å krysse av på spørreskjemaene på grunn av dårlig håndfunksjon, av disse fikk 

to hjelp av personlig assistent og resterende 22 av mastertudenten.  

Tabell 3.1 Karakteristika for pasienter med ryggmargsskade som fullførte studien. 

Variabel                % Spredning 

(range) 

Standardavvik 

Antall pasienter 105    

Kjønn     

   Antall kvinner 39 37   

   Antall menn 66 63   

Alder, gjennomsnitt 53  21-87 15,0 

Antall faste legemidler, gjennomsnitt 4,2  1-15 2,8 

Antall behovslegemidler, 

gjennomsnitt 

1  0-5 1,3 

Klassifisering av skade*     

   Antall inkomplett 52 50   

   Antall komplett 38 36   

   Antall paraplegi 57 54   

   Antall tetraplegi 40 38   

   Antall atraumatisk 47 45   

   Antall traumatisk 58 55   

Nevrologisk skadenivå     

   Antall C1-C8 43 41   

   Antall T1-T12 49 47   

   Antall L1-S5 3 2,9   

AIS (ASIA Impairment Scale)     

   Antall med registrert AIS-nivå* 68 65   

   Antall A 24    

   Antall B 7    

   Antall C 10    

   Antall D 27    

   Antall E 0    

Antall år siden skade, gjennomsnitt 19  2-54 14 

Antall som håndterer legemidler selv 95 90   

* Det manglet klassifiseringsdata i journal for enkelte pasienter, for 14% når det gjaldt 

inkomplett/komplett, 7,6% for paraplegi/tetraplegi og for 35% av pasientene var det ikke registrert et 
AIS-nivå. 
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3.3 Legemiddelbruk i populasjonen 

Alle pasientene (n=105) svarte på første del av intervjuguiden om legemiddelbruk. Det ble 

ikke hentet noen legemiddellister fra pasientenes fastlege, da alle pasientene oppga at de 

husket hvilke legemidler de brukte. Det ble til sammen registrert 440 forskrivninger for faste 

legemidler med 129 ulike virkestoff. Tabell 3.2 illustrerer fordelingen i de ulike ATC-

klassene. Det var flest forskrivninger i ATC-klasse N (nervesystemet), som utgjorde 30% av 

totalt antall forskrivninger. De mest brukte virkestoffene på tvers av ATC-klassene var 

baklofen (antall forskrivninger n=35; brukt av 33% av pasientene), metenamin (antall 

forskrivninger n=30; brukt av 29% av pasientene), pregabalin (antall forskrivninger n=23; 

brukt av 22% av pasientene), gabapentin (antall forskrivninger n=22; brukt av 21% av 

pasientene) og amitriptylin (antall forskrivninger n=19; brukt av 18% av pasientene).  

Antall pasienter som brukte en eller annen form for perorale smertestillende fast var 66 

(63%). Da er legemidler som typisk brukes for behandling av nevropatiske smerter hos 

pasienter med RMS, dvs. analgetika, antiepileptika og amitriptylin, regnet med. Det var totalt 

39 pasienter som brukte perorale spasmolytika, 35 som brukte baklofen og 7 som brukte 

tizanidin (3 pasienter brukte begge to i kombinasjon).  

Tabell 3.2 Faste legemidler klassifisert etter ATC-kode. 

ATC-klasse n* %** 

A FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE 53 12 

B BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER 23 5,2 

C HJERTE OG KRETSLØP 71 16 

D DERMATOLOGISKE MIDLER 1 0,2 

G UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER 34 7,7 

H HORMONER TIL SYSTEMISK BRUK EKSL.   

KJØNNSHORMONER OG INSULIN 

11 2,5 

J ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK 32 7,3 

L ANTINEOPLASTISKE OG IMMUNMODULERENDE    

MIDLER 

1 0,2 

M MUSKLER OG SKJELETT 60 14 

N NERVESYSTEMET 133 30 

R RESPIRASJONSORGANER 21 4,8 

Total 440  

*Indikerer antall forskrivninger 

** Indikerer prosentandel av antall forskrivninger 

Av behovslegemidler ble det ble til sammen registrert 100 forskrivninger, både reseptfrie og 

reseptplikitge, med 46 ulike virkestoff. Tabell 3.3  illustrerer fordelingen mellom de ulike 

ATC-klassene. Hovedparten av legemidlene som ble brukt var i ATC-klasse N 

(nervesystemet), som utgjorde 63% av totalt antall forskrivninger. De mest brukte 

virkestoffene  var paracetamol (antall forskrivninger n=14; brukt av 13% av pasientene), 
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tramadol (antall forskrivninger n=9; brukt av 8,6% av pasientene), kodein i kombinasjon med 

paracetamol (antall forskrivninger n=7; brukt av 6,7% av pasientene), diazepam (antall 

forskrivninger n=7; brukt av 6,7% av pasientene) og zopiklon (antall forskrivninger n=6; 

brukt av 5,7% av pasientene). 

Tabell 3.3 Behovslegemidler klassifisert etter ATC-kode. 

 ATC-klasse n* %** 

 A FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE 7 7,0 

 B BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER 1 1,0 

 C HJERTE OG KRETSLØP 3 3,0 

 D DERMATOLOGISKE MIDLER 4 4,0 

 G UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER 6 6,0 

 J ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK 2 2,0 

 M MUSKLER OG SKJELETT 8 8,0 

 N NERVESYSTEMET 63 63,0 

 R RESPIRASJONSORGANER 6 6,0 

 Total 100  

*Indikerer antall forskrivninger 

** Indikerer prosentandel av antall forskrivninger 

3.4 Holdninger til legemidler 

Alle pasientene (n=105) fylte ut skjemaet BMQ fullstendig. Pasientene skårte gjennomsnittlig 

høyest på nødvendighet av de fire BMQ skalaene. Resultatene for BMQ-bekymring og BMQ-

overforbruk lå rundt midtpunktet på 2,5 mens pasientene skårte litt over gjennomsnittet på 

BMQ-skade som man kan se i tabell 3.4.  

Tabell 3.4 Gjennomsnitt av pasientenes BMQ-skår for de ulike skalaene. 

Skala Gj.snitt Standardavvik 

Spesifikk del   

BMQ-nødvendighet 3,93 0,65 

BMQ-bekymring 2,57 0,78 

Generell del    

BMQ-overforbruk  2,48 0,67 

BMQ-skade 2,80 0,73 

   

 

Av de 105 pasientene som svarte på BMQ-skjemaet mente 97% (n=102)  at deres legemidler 

er nødvendige, mens 54% (n=57) var bekymret for å ta legemidlene sine. Det vil si at de 

skårte over midtpunktet på skalaen. I tillegg var 42% av pasientene (n=44) av den oppfatning 

at legemidler er skadelige og 65% av pasientene (n=68) mente det er overforbruk av 

legemidler. Figur 3.2-3.5 viser fordelingen av pasientenes BMQ-skår for de ulike 

dimensjonene. 
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Figur 3.2 Fordeling av pasientenes BMQ-skår for nødvendighet. 

 

 
Figur 3.3 Fordeling av pasientenes BMQ-skår for bekymring. 

 

 
Figur 3.4 Fordeling av pasientenes BMQ-skår for skade. 
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Figur 3.5 Fordeling av pasientenes BMQ-skår for overforbruk. 

 

Inndelingen i de fire BMQ-gruppene viste at mesteparten av pasientene (52%) falt under 

kategorien ambivalent, mens resten var aksepterende (44%) i tillegg til noen få likegyldige og 

skeptiske. 

 

 

 

Figur 3.6 Inndeling av pasientene basert på skår fra den spesifike delen av BMQ (BMQ-nødvendighet og 

BMQ-bekymring). 
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3.5 Etterlevelse av legemiddelbehandling 

Alle pasientene (n=105) fylte ut det generelle skjemaet for MMAS-8 fullstendig (om alle 

deres faste legemidler). Det var 32% (n=34) av pasientene som rapporterte høy etterlevelse 

(skår = 8), 38% (n=40) som rapporterte moderat etterlevelse (skår 6-7) og 30% (n=31) som 

rapporterte lav etterlevelse (skår <6). Sammenlagt rapporterte hele 70% av pasientene høy 

eller moderat etterlevelse.  

 
Figur 3.7 Fordeling av den generelle MMAS-8-skår. 

 

Når det gjaldt MMAS-8 for spasmolytika var det alle de 35 pasientene som brukte perorale 

spasmolytika som fylte ut skjemaet med henblikk på etterlevelse for disse legemidlene. Av 

disse var det 43% (n=17) som rapporterte høy etterlevelse (skår = 8), 31% (n=12) som 

rapporterte moderat etterlevelse (skår 6-7) og 26% (n=10) som rapporterte lav etterlevelse 

(skår <6). 

 

 
Figur 3.8 Fordeling av MMAS-8-skår for spasmolytika. 
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3.6 Etterlevelse og smerter 

Analysen i krysstabeller viste at pasientenes opplevde grad av smerte målt ved hjelp av VAS-

skår ikke var en signifikant variabel for å forklare grad av etterlevelse. Av andre mulige 

variable som ble testet for å påvirke den generelle MMAS-8 var kun alder statistisk 

signifikant. Den laveste aldersgruppen (21-47 år) hadde dårligere etterlevelse enn de to øvre 

aldersgruppene. Resultatene fra krysstabellanalysene er vist i tabell 3.5.  

Tabell 3.5 Variabler som ble testet som forklaringsvariabler mot den generelle MMAS-8 i krysstabell 

Variabel P-verdi (sign. nivå 5%) 

VAS ved måletidspunkt 0,397 

Kjønn 0,120 

Alder 0,008 

Nevrologisk skadenivå 0,482 

AIS* 0,449 

År siden skade 0,864 

Antall faste legemidler 0,477 

BMQ  

Nødvendighet 0,975 

Bekymring 0,469 

Overforbruk 0,639 

Skade 0,414 

*Antall pasienter med registrert AIS-nivå er n=68 

 

De fire BMQ-skalaene ble delt inn i kvartiler før de statistiske analysene. Alder, nevrologisk 

skadenivå, år siden skade og antall faste legemidler ble delt inn i følgende, tilnærmet like 

store grupper som ble brukt i de statistiske analysene beskrevet i dette kapittelet og kapittel 

3.7: 

- Aldersgrupper: 21-46, 48-64, 65-87  

- År siden skade: 1-12, 13-25, 26-55 

- Antall faste legemidler: 1-2, 3-5, 6-15 

- Nevrologisk skadenivå: C1-C8, T1-T12, L1-S5 

 

Det ble utført en multippel logistisk regresjon med alder mot den generelle MMAS-8. I tabell 

3.6 kan man se at pasienene i den nest øverste og øverste aldersgruppene hadde henholdsvis 

ca. 9 og 6 ganger større sannsynlighet for å ha god etterlevelse sammenlignet med den laveste 

aldersgruppen.  
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Tabell 3.6. P-verdi og odds ratio for alder som forklaringsvariabel i regresjonsligningen 

Variabel P-verdi (sign. nivå 5%) Odds ratio* 

Aldersgrupper   

48-64 0,006 9,239 

65-87 0,031 5,679 

*Odds ratio for de to øverste aldersgruppene (48-64 og 65-87) i forhold til den nederste (21-47) 

3.7 Etterlevelse og spasmer 

En analyse av mPSFS mot MMAS-8 for spasmolytika i krysstabell viste at grad av spasmer 

ikke var en signifikant variabel for å forklare grad av etterlevelse. Forklaringsvariabelen 

BMQ-skade viste seg å være høyst signifikant mot MMAS-8 for spasmolytika i krysstabell. 

Resultater fra krysstabellanalysene er vist i tabell 3.7. 

Tabell 3.7 Forklaringsvariable som ble testet mot MMAS-8 for spasmolytika i krysstabell. 

Variabel P-verdi (sign. nivå 5%)* 

mPSFS 0,593 

Kjønn 0,636 

Alder 0,521 

Nevrologisk skadenivå 0,726 

AIS 0,152 

År siden skade 0,965 

Antall faste legemidler 0,096 

BMQ  

Nødvendighet 0,553 

Bekymring 0,333 

Overforbruk 0,276 

Skade 0,000 

  

 

Det ble utført en multippel logistisk regresjon med BMQ-skade mot MMAS-8 for 

spasmolytika. Kvartilene som BMQ-skade var delt opp i var 1. (skår 0-7), 2. (skår 8-9), 3. 

(skår 10-11) og 4. (skår 12-25). Odds ratio var <1 som vist i tabell 3.8, det betyr at 

etterlevelsen var desto lavere jo høyere man skårte på BMQ-skade (jo mer skadelig man synes 

legemidler var). 

Tabell 3.8 P-verdi og Odds ratio for de ulike variablene i regresjonsligningen. 

Variabel P-verdi (sign. nivå 5%) Odds ratio* 

BMQ-skade kvartiler   

2. kvartil 0,008 0,018 

3. kvartil 0,002 0,010 

4. kvartil 0,999 0,000 

*Odds ratio for de tre øverste kvartilene i forhold til den nederste 
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3.8 mPSFS 

Alle pasientene (n=105) svarte på første skalaen i spørreskjemaet mPSFS. I gjennomsnitt 

rapporterte pasientene en skår på 2 (standardavvik 1,2) i den første mPSFS-skalaen 

(sprening/range 0-4) som tilsvarer «spontante spasmer som forekommer sjeldnere enn 1 gang 

per time». Totalt 23% av pasientene rapporterte ingen spasmer, mens 8% opplevde spasmer 

hyppigere enn 10 ganger per time. I tabell 3.9 kan man se fordelingen av pasientenes svar. 

Tabell 3.9 Fordeling av pasientenes mPSFS-skår. 

Forekomst av spasmer Antall 

n 

% 

0 = Ingen spasmer 24 23 

1 = Spasmer utløses bare ved stimulering 19 18 

2 = Spontane spasmer som forekommer sjeldnere enn 1 gang per time 34 32 

3 = Spontane spasmer som forekommer oftere enn 1 gang per time 20 19 

4 = Spontane spasmer som forekommer oftere enn 10 ganger per time 8 8 

Totalt 105  

 

De som svarte at de ikke hadde noen spasmer i første del av skjemaet skulle ikke svare på 

spørsmålene i den neste. Av de 81 som skulle svare på andre del av mPSFS-skalaen som 

målte alvorlighetsgrad av spasmer, var det en pasient som lot være å svare på første spørsmål. 

Totalt rapporterte 19 pasienter (18%) at de hadde sterke spasmer, 29 (28%) at de hadde 

moderate spasmer og 32 (31%) at de hadde milde spasmer. Det andre spørsmålet i del to av 

mPSFS-skalaen målte om pasientene synes spastisitet påvirket livet deres. Det var en pasient 

som lot være å svare på dette spørsmålet. Av de 104 som svarte mente 19 (18%) at spastisitet 

ikke påvirker livet deres, 45 (43%) mente at det påvirket livet i noen grad og 16 (15%) mente 

at det påvirket livet mye. Det siste spørsmålet målte om spastisiteten til pasienten hadde 

forandret seg det siste året. Her var det også en pasient som lot være å svare på spørsmålet. 

Totalt 14 (13%) rapporterte at spastisiteten hadde det siste året blitt bedre, 42 (40%) 

rapporterte den var uforandret og 24 (23%) rapporterte at det hadde blitt verre. 

3.9 VAS 

Alle pasientene (n=105) svarte på VAS-skalaene. Omtrent alle pasientene rapporterte at de 

hadde smerter ved måletidspunktet, bare 5,7%  (n=6) rapporerte at de ikke hadde smerter. 

Totalt 23% (n=24) av pasientene rapporterte sterke smerter, 62% (n=31) rapporterte moderate 

smerter og 48% (n=50) rapporterte lite smerter ved måletidspunktet. 

Få pasienter, 3,8% (n=4), rapporterte at de ikke hadde noen smerter 14 dager før 

måletidspunktet. Totalt 36% (n=38) pasienter rapporterte at de hadde sterke smerter 14 dager 
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før måletidspunktet. Det var i tillegg 28% (n=29) som rapporterte moderate smerter og 36% 

(n=38) som rapporterte lite smerter 14 dager før måletidspunktet. Figur 3.9 illustrerer 

pasientenes VAS-skår ved måletidspunkt sammenlignet med 14 dager før måletidspunktet. 

 
Figur 3.9 Fordeling av pasientenes VAS-skår ved måletidspunktet sammenlignet med 14 dager før 

måletidspunktet. 

3.10  Pasientintervju del 2 

I del 2 av pasientintervjuet rapporterte 90% (n=95) av pasientene at de håndterte legemidlene 

sine selv. De fleste pasienter, 83% (n=87), hadde heller ingen håndteringsproblemer knyttet til 

legemiddelbruk. Hos de 17% (n=18) som rapporterte håndteringsproblemer dreide det seg i 

hovedsak om at tablettene enten var vanskelige å svelge pga størrelsen (hos 39% av de med 

håndteringsproblemer), eller at de hadde problemer med å få ut tabletter som var pakket i  

blisterpakninger (28% av de med håndteringsproblemer). Andre grunner til 

håndteringsproblemer som ble nevnt var dårlig håndfunksjon og vanskeligheter med å dele 

tabletter. Mange av pasientene som brukte spasmolytika kommeterte også at det var umulig 

for dem å glemme å ta legemiddelet på grunn av at det førte til uttalte symptomer. 

Pasientene ble i tillegg spurt om de opplevde at de hadde tilstrekkelig kunnskap om sine 

legemidler. Totalt 30% av pasientene (n=31) svarte at de ikke følte de hadde nok kunnskap. 

Som beskrevet i metodedelen kunne pasientene tilføye egne kommentarer, disse ble notert i 

fritekst og gruppert ettersom det var flere som kommenterte det samme. En samlet 

oppsummering og gruppering over pasientenes kommentarer i fritekst finnes i tabell 3.10. 
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Tabell 3.10 Oppsummering over gruppering av pasientenes kommentarer i fritekst. 

Kommentar Antall som 

rapporterte, 

n 

%** 

   

Ønsker mer kunnskap om hvordan egne legemidler fungerer 5 16 

Ønsker mer kunnskap om langtidsvirkninger av egne legemidler 3 9 

Mangler kunnskap om egne legemidler generelt, men velger å stole 

på legen i stedet for å innhente mer kunnskap 

9 28 

Ønsker mer kunnskap om bivirkninger eller interaksjoner 5 16 

Ønsker mer kunnskap om legemidler og generisk bytte 2 6 

Ønsker mer kunnskap om behandlingsalternativer (andre legemidler) 5 16 

Ønsker å vite mer om legemidler men får ikke informasjon fra legen 3 9 

Totalt 32*  

*Noen pasienter rapporterte flere grunner og dermed er totale antallet kommentarer høyere enn 

antall pasienter som følte de hadde manglende kunnskap (n=31) 
**Prosentandel av totalt antall kommentarer (n=32) 
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4 Diskusjon 

Pasientene i denne studien brukte i gjennomsnitt 4 faste legemidler daglig, men noen brukte 

opptil 15. Det var flest forskrivninger i ATC-klassene nervesystemet, hjerte og kretsløp, 

muskel og skjelett (inkludert spasmolytika), fordøyelsesorganer og stoffskifte og 

urogenitalveier og kjønnshormoner, samt antiinfektiver til systemisk bruk. Pasientene hadde i 

gjennomsnitt ett behovslegemiddel og disse var stort sett begrenset til smertestillende. Dette 

forskrivningsmønsteret stemmer godt overens med det som kan forventes basert på 

senskadene knyttet til RMS, som er beskrevet i innledningen. Det må likevel understrekes at 

pasientene ikke ble spurt om indikasjon for deres legemidler og det kan dermed hende at ikke 

alle rapporterte legemidler ble brukt i forbindelse med RMS.  

Dette er så langt vi kjenner til den første norske studien der man har kartlagt legemiddelbruk 

hos ryggmargsskadde pasienter. Andre studier som har kartlagt legemiddelbruk hos andre 

pasientgrupper med kroniske lidelser rappoterer at pasientene bruker 3-5 faste legemidler [53-

55]. Pasienter med kronisk RMS bruker altså omtrent like mye legemidler som andre 

pasienter med kroniske lidelser.  

På bakgrunn av forventninger fra klinikken var det noe overraskende at kun 39 pasienter 

(37%) brukte spasmolytika, spesielt med tanke på at 77% (n=81) av pasientene i studien 

opplevde å ha spasmer. Antallet pasienter med spasmer i vår studie samsvarer med andre 

studier, som indikerer at opptil 80% av pasienter med kronisk RMS opplever å ha spasmer 

[11, 15-19]. At såpass få pasienter likevel bruker spasmolytika kan ha sammenheng med at 

spastisitet også kan ha en positiv effekt på funksjonsnivået til pasienten som beskrevet i 

innledningen [20]. I tillegg er spasmolytika assosiert med bivirkninger som sløvhet og 

svimmelhet [25]. Baklofen var det mest brukte virkestoffet i vår studie (brukt av 33% av 

pasientene) mens kun 6,7% brukte tizanidin for sine spasmer. Det var som forventet i og med 

at baklofen er det virkestoffet som er mest brukt i behandling av spasmer hos pasienter med 

kronisk RMS [23]. Det er også allment akseptert at behandling av spastisitet hos pasienter 

med kronisk RMS bør starte med baklofen, eventuelt etterfulgt av andre legemidler som for 

eksempel tizanidin [56]. 

Totalt 63% av pasientene brukte smertestillende legemidler fast. Det kan hende at det reelle 

tallet er litt lavere da vi regnet med alle som brukte analgetika, antiepileptika og amitriptylin. 

Dette er legemidler som brukes i behandling mot nevropatiske og kroniske smerter hos 

pasienter med RMS. Det er mulig at noen brukte for eksempel antiepileptika eller amitriptylin 

av andre grunner enn smerter da vi ikke spurte om indikasjon i vår studie. Virkestoff som 
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pregabalin (brukt av 22% av pasientene), gabapentin (brukt av 21% av pasientene) og 

amitriptylin (brukt av 18% av pasientene) var blant de 5 mest brukte faste legemidlene i 

studiepopulasjonen. Det er også disse tre virkestoffene som i studier er vist å være mest 

effektive mot nevropatiske smerter hos pasienter med RMS [57]. Smertestillende utgjorde 

også en stor andel av behovslegemidlene til pasientene. Av behovslegemidler var de mest 

brukte virkestoffene paracetamol, tramadol og kodein i kombinasjon med paracetamol. Til 

tross for at over halvparten av pasientene brukte smertestillende legemidler fast, rapporterte 

omtrent alle (94%) at de hadde smerter ved måletidspunktet. Det stemmer overens med 

tidligere studier, men er i øvre del av intervallet (26-96%) [29-31]. De aller fleste, 96%, 

rapporterte også at de hadde smerter 14 dager før måletidspunktet. Resultatene kan forklares 

med at behandling av spesielt nevropatiske smerter ved RMS er vanskelig, og ofte oppnår 

man kun liten eller moderat smertelindring med fleste perorale smertestillende [57, 58]. En 

annen forklaring for at det ble rapportert mye smerter i vår studie kan være at smertene 

kanskje var en av grunnene til at pasientene ønsket kontrollopphold på Sunnaas. Det var noen 

få pasienter som fortalte at de ikke ønsket å ta smertestillende tross for sterke smerter, og at de 

hadde andre, kognitive måter å takle smertene på. Det er blitt vist i studier at kognitive 

tilnærmingsmåter for å takle nevropatiske smerter hos pasienter med RMS har positiv effekt 

på humøret til pasienten men ikke på smertene [27].  

Hele 97% av pasientene rapporterte at de håndterte legemidlene sine selv. Dette var noe 

uventet,  med tanke på at 24 pasienter trengte hjelp til å fylle ut spørreskjemaene på grunn av 

dårlig håndfunksjon. En mulig forklaring er ulike oppfatninger av begrepet «håndtere». 

Kanskje opplever pasientene at det å selv bestemme over inntaket av legemidler betyr å 

håndtere sine legemidler, mer enn fysisk håndtering. Dette er et interessant tema som kunne 

vært fulgt opp ved å for eksempel stille pasienten åpne spørsmål om hvordan de håndterer 

sine legemidler og hva de legger i begrepet «å håndtere legemidler». 

Studien viste at omtrent halvparten av pasientene (52%) hadde en ambivalent holdning (skåret 

høyt på nødvendighet og høyt på bekymring) til sin legemiddelbruk og nesten alle resterende 

var aksepterende (44%). Dette avviker litt fra tidligere studier med andre pasientgrupper med 

kroniske lidelser. Iudici (2015) undersøkte etterevelse blant pasienter med systemisk sklerose 

og fant at 72% av pasientene var ambivalente mens 18% var aksepterende [59]. En annen 

studie av Tibaldi et. al. (2009) så på holdninger til legemiddelbruk blant pasienter med astma, 

hjertekar sykdom, diabetes og depresjon. I denne sammensatte populasjonen var 59% av 

pasientene aksepterende og 29% ambivalente [60]. I en studie av Maguire et. al (2008) på 

pasienter med depresjon var 55% av pasientene aksepterende [61]. I en annen studie utført av 
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Chapman (2015) om holninger og etterlevelse blant pasienter med epilepsi var 36% av 

pasientene aksepterende, mens mesteparten var ambivalente (53%) [50].  Den sistnevnte 

studien samsvarer litt mer med våre resultater. Andelen skeptiske (1,9%) og likegyldige 

(1,9%) var lavere enn det Chapman (2015) fant i sin studie der 5,9% av pasientene var 

skeptiske og 4,9% likegyldige [50]. Selv om resultatene fra vår studie om samsvarer med 

noen av studiene nevnt over, så er det vanskelig å sammenligne da det rapporteres såpass 

ulike holdninger til legemidler i ulike pasientpopulasjoner.  

Hvis man ser på de fire BMQ-dimensjonene separat ble det i vår studie funnet at omtrent alle 

pasientene (97%) synes legemidlene deres var nødvendige, men det var tankevekkende at 

54% var bekymret for å ta legemidlene sine (skår over midtpunktet av skalaen). I tillegg synes 

nærmere halvparten av pasientene at legemidler er skadelige og over halvparten mente at det 

er overforbruk av legemidler. Andre studier med pasienter med kroniske lidelser har vist at 

74-93% av pasientene mente legemidler var nødvendig mens 30-47% var bekymret [47, 61-

63]. En studie som også så på skade- og overforbruk –dimensjonene av BMQ, fant at 18% av 

pasientene synes legemidler var skadelige og 13% mente det var overforbruk av legemidler 

[62]. Sammenlignet med disse studiene var pasientene i vår studie altså både mer bekymret 

over å ta sine legemidler i tillegg til at de var mye mer enige i at legemidler generelt er 

skadelige og at det er overforbruk av legemidler. Dette understøttes av en studie av Viktil et. 

al. (2013) som fant at pasienter som skårte høyt på bekymring også mente at legemidler 

generelt var skadelige og at det var mye overforbruk [62]. I tillegg kan det tenkes at 

manglende kunnskap om egne legemidler (rapportert av 30% av pasientene i studien vår) kan 

være en årsak til at pasientene var mer bekymret for å ta sine legemidler. Det kunne vært et 

alternativ å undersøke om ulike tiltak, som for eksempel pasientundervisning eller personlig 

legemiddelsamtale, kunne bidratt til mindre bekymring i denne pasientgruppen. Det er mulig 

at slike tiltak for å øke kunnskap og sikkerhet rundt legemiddelbruk også kunne ført til at 

pasientene synes legemidler er mindre skadelige enn det de rapporterte i vår studie. 

Pasientene i studien rapporterte generelt høy etterlevelse til tross for at mange av pasientene 

skårte høyt på bekymring, skade og overforbruk i BMQ. Totalt 70% av pasientene hadde høy 

eller moderat etterlevelse av sine faste legemidler (MMAS-8 skår 6 eller høyere). Dette er en 

stor andel sammenlignet med tidligere studier med pasienter med kroniske lidelser, der man 

fant at 11-56% av pasientene hadde høy etterlevelse [64-66]. Det er også høyere andel enn i 

rapporten av Verdens Helseorganisasjon som viste at kun 30-50% av pasienter med kroniske 

lidelser brukte legemidlene sine som avtalt med legen [34]. Når det gjaldt etterlevelse av 

spasmolytika rapporterte 74% av pasientene høy eller moderat etterlevelse (MMAS-8 skår 6 
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eller høyere). Mulige grunner til at pasienter med RMS har så høy etterlevelse sammenlignet 

med andre er at de kanskje opplever sin tilstand som mer alvorlig, og derfor tar legemidlene 

sine som forskrevet, uansett om de er bekymret eller synes legemidler generelt er skadelige. 

En annen årsak kan være at de opplever mye symptomer, som for eksempel mye smerter eller 

spasmer som vist i denne studien. Begge disse faktorene har vist å kunne påvirke etterlevelse 

[49]. Den sistnevnte forklaringen styrkes av at det var mange av de som brukte spasmolytika i 

vår studie som kommenterte at det ikke var mulig å glemme eller la være å ta spasmolytika på 

grunn av at det førte til så uttalte symptomer. Høy etterlevelse kan også ha sammenheng med 

at pasientene i studien vår hadde ganske høy grad av aksepterende holdning (44%) til sin 

legemiddelbruk, det er blitt vist i tidligere studier å påvirke etterlevelse [60]. 

Etterlevelse av spasmolytika i vår studie var mye høyere enn Halpern et al. (2013) fant i sin 

studie, der kun 20,4% av baklofenbrukere og 9,1% av tizanidinbrukere med RMS hadde god 

etterlevelse [25]. I motsetning til vår studie hvor pasientene selv rapporterte etterlevelsen, 

benyttet Halpern et al. metoden MPR (medication posession ratio). Begge metoder er 

indirekte og har sine begrensninger, for eksempel kan MPR gi feilaktig resultat hvis antall 

legemidler som pasienten har hentet ut eller har tilgjengelig ikke tilsvarer med det pasienten 

faktisk bruker [48]. Det er også umulig å si hvor regelmessig pasienten tar sine legemidler 

basert på slike data [67]. Vi valgte å bruke MMAS-8 da den er en av de mest brukte og 

aksepterte verktøyene for måling av etterlevelse blant pasienter med kroniske lidelser [68]. 

Når det gjelder begrensninger ved selvrapporteringsskjemaer kan de til en viss grad kan gi 

overrapportering av etterlevelse. Det vil si at selvrapportert lav etterlevelse er mer pålitelig 

enn selvrapportert høy etterlevelse [41]. MMAS-8 er heller ikke validert for vår populasjon og 

det er dermed vanskelig å vite om den er egnet til å måle etterlevelse hos pasienter med RMS. 

For en mer nøyaktig vurdering av etterlevelse i vår studie kunne man benyttet seg av to ulike 

metoder i stedet for en, da det er blitt vist at styrken ved en metode kan kompensere for 

potensielle svakheter ved en annen [69]. 

Vi fant ingen sammenheng verken mellom grad av etterlevelse og subjektiv opplevd smerte, 

eller grad av etterlevelse og spasmeaktivitet. Den eneste variabelen som var statistisk 

signifikant (p-verdi 0,008) og kunne påvirke generell etterlevelse var alder, der den laveste 

aldersgruppen hadde lavere etterlevelse enn de to øvre aldersgruppene. Det samme har man 

også funnet i en rekke andre studier med pasienter med kroniske lidelser som hjerte-

karsykdom, diabetes, psykiske lidelser, epilepsi og astma [47, 70, 71]. Man tror at forskjellen 

i etterlevelse blant yngre pasienter i forhold til eldre kan skyldes at de yngre nylig har fått 

diagnosen sin, og er mindre kjent med hva diagnosen innebærer. I tillegg til at de yngre kan 
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være mer bekymret for bivirkninger og synes det å følge et legemiddelregime er en byrde 

[70]. Når det gjaldt MMAS-8 for spasmolytika var BMQ-skade den eneste variabelen som var 

statistisk signifikant. Det kan tenkes at resultatene fra regresjonsanalysen for MMAS-8 for 

spasmolytika ikke er helt pålitelige, selv om det ikke er helt usannsynlig at desto mer skadelig 

man synes legemidler er, jo lavere etterlevelse har man. Grunnen til at resultatene våres 

kanskje ikke er pålitelige er at utvalgsstørrelsen vår ikke var beregnet til å kunne konkludere 

på sammenhenger. Vi hadde for eksempel et fåtall pasienter som brukte spasmolytika (n=39), 

og kun 10 av disse hadde lav etterlevelse. Dette førte også til at det var svært få pasienter med 

lav etterlevelse i hver av kvartilene BMQ-skade var delt inn i. I første og andre kvartil var det 

kun en pasient, mens det var ingen pasienter i kvartil 3. og resterende 8 pasienter var i kvartil 

4. Med et så lite utvalg er det altså stor sjanse for at funnet skyldes tilfeldighet, og det styrkes 

av at BMQ-skade ikke var noen signifikant variabel i krysstabellene med den større 

populasjonen. Andre studier som har sett på faktorer som påvirker etterlevelse med hjelp av 

logistisk regresjon har inkludert et svært høyt antall pasienter [25, 50, 54]. Faktorer som 

påvirker etterlevelse var et sekundært endepunkt i vår studie. Derfor ble det ikke beregnet 

hvor stort utvalg som ville være nødvendig for å utføre en regresjonsanalyse med bedre 

mulighet for å finne statistisk signifikante sammenhenger. 

Det finnes noen svakheter med vår studie, i tillegg til metode for måling av etterlevelse og 

utvalgsstørrelsen som begrenset muligheten til å finne signifikante forklaringsvariabler, som 

forklart tidligere. Intervjuguiden som ble benyttet var basert på validerte verktøy fra metoden 

kalt Integrated Medicines Management (IMM). Den ble testet i en pilot før studiestart men ble 

ikke formelt validert. Dette kan være en mulig feilkilde i studien, da det kan hende at 

pasientene oppfattet spørsmålene på en annen måte enn hvordan de i utgangspunktet var 

ment. En annen begrensning med intervjuguiden var at den ikke inkluderte indikasjon for 

legemiddelbehandlingene. Dermed kan det hende at legemidlene som ble registrert også ble 

brukt for andre indikasjoner enn kun RMS. På en annen side kan det hende at pasientene 

hadde syntes det var vanskelig å oppgi indikasjon for alle sine legemidler og avgjøre hvilke 

legemidler de tar for RMS og hvilke de tar for andre sykdommer.  

Den kontinuerlige VAS-skalaen som ble brukt for å måle smerter i studien ble valgt da den er 

relativt lett å bruke, og er vist å være mer sensitiv enn verbale, kategoriske skalaer [72]. Vi 

valgte i studien vår å se på smerter generelt i stedet for å dele smerten i ulike kategorier som 

nevropatiske smerter, nociceptive smerter osv. VAS-skalaen gjenspeiler dermed all form for 

smerte som pasientene opplevde. En svakhet med dette kan være at noe av de rapporterte 

smertene ikke har noe med RMS eller tilhørende legemidler å gjøre men kan skyldes helt 
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andre grunner eller tilleggsykdommer. I tillegg brukte over halvparten av pasientene 

smertestillende legemidler, mange av dem fast, noe som også kan påvirke resultatene. Det 

finnes også en fare for at resultatene for VAS-skalaen 14 dager før måletidspunktet er biased 

fordi det kan være vanskelig for pasienten å huske hvor mye smerter en hadde så langt tilbake 

i tid. Derfor valgte vi å bruke VAS-skalaen ved måletidspunktet i de statistiske analysene. Vi 

ville likevel ha med VAS-skalaen 14 dager før måletidspunktet i studien for å få et mer 

helhetlig bilde av pasientenes smerter, i stedet for å kun se på hva de opplevde ved 

måletidspunktet.  

mPSFS er validert til en viss grad for RMS ved å korrelere den med andre måleverktøy i en 

rekke studier [11]. Som nevnt i innledningen ble det valgt å bruke mPSFS da dette er en skala 

som brukes på Sunnaas sykehus og da det også er en av de mest bruke skalaene for 

egenrapportering av spasmer, i tillegg til at den legger fokus på pasientens perspektiv [73]. 

Det finnes likevel studier som tyder på at mPSFS korrelerer kun i moderat grad med kliniske 

undersøkelser [11, 22]. Litt over en tredjedel av pasientene brukte spasmolytika, og det er 

usikkert hvor mye det kan ha påvirket resultatene av mPSFS [22]. 

Alle spørreskjemaene, bortsett fra intervjuguiden, ble fylt ut av pasientene alene på rommet 

sitt og de fikk bruke den tiden de trengte uten at det var noen tilstede til å påvirke svarene 

deres. Dette er en styrke med studien vår. Unntaket var de pasientene som ikke hadde god nok 

håndfunksjon til å krysse av på skjemaene og som fikk hjelp av personlig assistent eller 

masterstudenten. Selv om disse pasientene selv bestemte hvordan skjemaene ble fylt ut, kan 

det hende at det var vanskeligere for dem å svare ærlig sammenlignet med pasientene som 

fylte ut skjemaene alene. Uansett finnes det aldri noen garanti for at alle pasientene svarer 

ærlig når man bruker selvrappoteringsskjemaer, og dette er en mulig begrensning i studien vår 

som nevnt tidligere i avsnittet. 

Det kan heller ikke utelukkes at det kan være en viss skjevhet (bias) i pasientpopulasjonen 

vår. Vi inkluderte kun pasienter som var på opphold på oppfølgingsavdelingen. Det er opp til 

pasientene selv om de ønsker å benytte seg av tilbudet om kontrollopphold ved Sunnaas. Det 

kan tenkes at disse pasientene har en bedre innsikt i sin tilstand og har bedre kontroll over sin 

behandling sammenlignet med andre pasienter som takker nei til å komme inn for oppfølging. 

Dette kan i så fall bidra til å forklare at ca. halvparten av pasientene hadde en aksepterende 

holdning til sin legemiddelbruk og at de hadde så høy etterlevelse. I studien inkluderte vi også 

kun pasienter med kronisk RMS, dvs. minst 1 år etter at skaden oppstod. Det kan hende at 

disse pasientene har en bedre sykdomsinnsikt og har hatt tid til å tilpasse seg situasjonen og 

legemiddelbruken, sammenlignet med for eksempel nyskadde pasienter. Derfor kunne det 
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vært interessant å gjøre en lignende studie med nyskadde pasienter for sammenligning. Det 

kan likevel se ut som om studiepopulasjonen vår representerte populasjonen av pasienter med 

kronisk RMS godt hvis man sammenligner med data fra Norsk ryggmargsskaderegister 

NorScir. Pasientene i vår studie var i alle aldre, hadde en lett overvekt av menn og hadde en 

ganske jevn fordeling mellom atraumatisk/traumatisk skade, inkomplett/komplett skade og 

tetraplegi/paraplegi. Det var flest pasienter med AIS D, færrest pasienter med AIS B og ca en 

tredjedel av pasientene manglet et AIS-nivå. Dette stemmer godt med data fra NorScir fra 

2014, der det ble registrert flest RMS hos menn i 2014 og det var en overvekt av traumatiske 

ryggmargsskader. Ved utskrivning fra sykehus etter første opphold var det flest pasienter med  

AIS D og færrest med AIS B. Det var også ca en tredjedel som ikke hadde registrert et AIS-

nivå [6]. Det bør merkes at dataene fra NorScir ikke er helt sammenlignbare da de beskriver 

insidens og ikke prevalens.  

Det trengs flere og større studier på pasienter med RMS for å evaluere etterlevelse hos denne 

pasientgruppen, og for å undersøke om det finnes faktorer som kan påvirke deres etterlevelse.  

Det bør også velges et mer representativt utvalg av pasientpopulasjonen og man burde også 

inkludere pasienter som ikke jevnlig går til kontroller. Eventuelt kunne man undersøkt om det 

er noen forskjell i legemiddelbruk, etterlevelse og holdninger hos pasienter som jevnlig går til 

kontroll sammenlignet med de som ikke gjør det. For å få en bedre forståelse av pasientenes 

opplevelse av legemiddelbruk kunne man også gjort kvalitative studier for å finne ut mer om 

pasientenes meninger og utfordringer knyttet til legemiddelbruk. 
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5 Konklusjon 

Denne studien viste at pasienter med kronisk RMS bruker omtrent like mange faste 

legemidler som andre pasienter med kroniske lidelser. Pasientene i studien mente i høy grad 

at legemidlene deres er nødvendige, men det som er urovekkende er at de var mer bekymret 

for å ta legemidlene sine sammenlignet med andre pasientgrupper med kroniske lidelser. 

Sistnevnte kan tyde på at det er behov for mer veiledning og undervisning, for eksempel i 

form av en legemiddelsamtale, for at pasientene skal bli tryggere på sin legemiddelbruk. Til 

tross for høy bekymring hadde pasientene i denne studien mye høyere etterlevelse enn det 

som er blitt rapportert i tidligere studier med andre pasientgrupper. En mulig forklaring er at 

pasientene opplever sin tilstand som alvorlig, eller at de har mye symptomer. Det ble ikke 

funnet noen sammenheng mellom grad av etterlevelse og smerter eller grad av etterlevelse og 

spasmer. Da dette er en pasientgruppe som er lite studert med henblikk på legemiddelbruk, er 

det tydelig at det trengs flere og større studier for å undersøke etterlevelse nærmere, og for å 

kartlegge faktorer som kan påvirke etterlevelse. I tillegg ville det vært interessant å gjøre 

kvalitative studier for å få en bedre forståelse av pasientenes utfordringer rundt og opplevelse 

av legemiddelbruk. Slik kunnskap er viktig for å optimalisere legemiddelbruken til pasientene 

ytterligere. 
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Intervjuguide HELP-studien 

HELP – Holdning til og Etterlevelse av Legemiddelbehandling hos Pasienter med ryggmargskade behandlet ved Sunnaas sykehus  

Modifisert IMM-skjema for legemiddelsamstmming.  
Side 2 av 2 

Pasient ID: Kjønn: Fødselsår: Útført (dato, sign) 
 

DEL I:  
KARTLEGGING AV PASIENTDEMOGRAFI 
 
Siste opphold Sunnaas sykehus (MMÅR):_________________                                      Årstall for ryggmargsskade: ___________________ 
 

Årsak til ryggmargsskade:  traumatisk skade      atraumatisk skade   

Type ryggmargsskade:   tetraplegi     paraplegi     komplett   inkomplett             ASIA klasse(A-E):________        Skadenivå:_____________ 
 
Andre alvorlige skader i akuttfasen (for eksempel hodeskade, multitraume):_________________________________________________________________ 
Alvorlige komplikasjoner i kronisk fase( trykksår, urinveier, stomier, osteoporose, frakturer, lungebetennelser):_____________________________________ 
 

LEGEMIDLER 
 

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER: 

Pasient håndterer LM selv?   Ja    Nei →   Personlig assistent   Hjemmesykepleie     Pårørende  

Pasienten har multidose?        Ja     Nei 

Hvem følger opp behandlingen/skriver ut resepter?  Fastlege   Spesialisthelsetjenesten     Annet:____________________________  

Husker pasienten hvilke legemidler han/hun bruker?  Ja     Nei  → legemiddelliste innhentes fra   Fastlege   Spesialist     
 
LEGEMIDLER I FORBINDELSE MED RYGGMARGSKADE                                                                                      

Legemiddel,administrasjonsform, styrke Dosering 
Fast (F)/ 
Ved Behov 
(VB) 

Lege/instutisjon som 
startet opp behandlingen 

Dato oppstart 
behandling 

Kommentar 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tar du noen andre legemiddel mot     smerte      Spasme       Infeksjon              Vannlatningsproblemer 
 

 
  

UTFYLLING AV ANDRE SKJEMA: 
 

Pasient fyller ut følgende skjema i angitt rekkefølge: I)  MMAS-8  II)  BMQ  III) mPSFS  IV) VAS      
                                                                                            

DEL II: ETTERLEVELSE 
 

Oppelver du at du har tilstrekkelig kunnskap om dine legemidler  Ja  Nei_______________________________________________________________ 
 

Opplever du at behandling ofte må endres?   Nei  Ja → hvilke legemidler ______________________________________________________________ 
 

Tar du legemidlene som din lege har sagt du skal ta de  Ja  Nei → Årsak(bivirkninger, økonomi, motivasjon, tilgang til legemidler/resepter 
mfl.):_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Håndteringsproblem?      svelge; knuse/dele/åpne    få lm ut av pakningen    
 
Hjelpemidler for å huske å ta legemidler? (påminnelser mobil, dosetter, annet)?______________________________________________ 
 
Hvis du ikke tar dine legemidler som avtalt med legen, hva kunne fått deg til å endre eller å hjelpe deg til å gjøre det?_____________________________ 
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INFORMASJON/KOMMENTARER TIL BEHANDLENDE LEGE: 

 



 Morisky scale, ®DE Morisky, UCLA Fielding School of public health, Los Angeles 
 

SPØRSMÅL OM BRUK AV MEDISINER 

MOT SPASMER 

I tidligere studier har flere personer har beskrevet vanlige utfordringer i forbindelse med hvordan de 

tar medisinene sine. Vi er interessert i dine erfaringer med medisiner du bruker ganske regelmessig 

for plagene du har i forbindelse med din ryggmargsskade. 

Det finnes ingen rette eller gale svar. 

Vennligst besvar alle spørsmål basert på din personlige erfaringer med dine medisiner. 

        Kryss av for ett svar per rad  

 JA NEI 

1 Glemmer du noen ganger å ta medisinen din mot spasmer? ⃝ ⃝ 

2 Iblant kan det være andre årsaker til at noen ikke tar sine 
medisiner enn at de glemmer det. Hvis du tenker tilbake på de 
siste to ukene, var det noen dager da du ikke tok medisinen mot 
spasmer? 

 

⃝ 

 

⃝ 

3 Har du noen gang redusert dosen eller sluttet å ta medisinen din 
fordi medisinen fikk deg til å føle deg dårligere, uten å fortelle 
legen din? 

⃝ ⃝ 

4 Glemmer du noen ganger å ta medisinen mot spasmer din når du 
er borte fra hjemmet eller er på reise? 

⃝ ⃝ 

5 Tok du medisinen din mot spasmer i går? ⃝ ⃝ 

6 Når du føler at spasmene dine er under kontroll, hender det da at 
du slutter å ta medisinen din? 

⃝ ⃝ 

7 Mange personer opplever det som veldig vanskelig å måtte ta 
medisiner hver dag. Synes du noen ganger at det er vanskelig å 
følge din behandlingsplan for medisinen din mot spasmer? 

⃝ ⃝ 

8 Hvor ofte har du problemer med å huske å ta alle medisinene 
dine? 

  

 ALDR/SJELDEN 

⃝ 

EN GANG i BLANT 

⃝ 

NOEN GANGER 

⃝ 

VANLIGVIS 

⃝ 

ALLTID 

⃝ 

 

Spørsmålene over er ikke aktuelle for meg, jeg bruker ikke medisin mot spasmer       ⃝ 

 

For studiepersonalet, pasientnr:       SNU ARKET 

Vedlegg
 

 MMAS-8 III: 



 Morisky scale, ®DE Morisky, UCLA Fielding School of public health, Los Angeles 
 

 

SPØRSMÅL OM BRUK AV MEDISINER 

 GENERELT 

I tidligere studier har flere personer har beskrevet vanlige utfordringer i forbindelse med hvordan de 

tar medisinene sine. Vi er interessert i dine erfaringer med medisiner du bruker ganske regelmessig 

for plagene du har i forbindelse med din ryggmargsskade. 

Det finnes ingen rette eller gale svar. 

Vennligst besvar alle spørsmål basert på din personlige erfaringer med dine medisiner. 

        Kryss av for ett svar per rad  

 JA NEI 

1 Glemmer du noen ganger å ta medisinen din? ⃝ ⃝ 

2 Iblant kan det være andre årsaker til at noen ikke tar sine 
medisiner enn at de glemmer det. Hvis du tenker tilbake på de 
siste to ukene, var det noen dager da du ikke tok enkelte av 
medisinene dine? 

 

⃝ 

 

⃝ 

3 Har du noen gang redusert dosen eller sluttet å ta medisinen din 
fordi medisinen fikk deg til å føle deg dårligere, uten å fortelle 
legen din? 

⃝ ⃝ 

4 Glemmer du noen ganger å ta enkelte medisiner når du er borte 
fra hjemmet eller er på reise? 

⃝ ⃝ 

5 Tok du medisinene dine i går? ⃝ ⃝ 

6 Når du føler at tilstanden din er under kontroll, hender det da at 
du slutter å ta medisinen din? 

⃝ ⃝ 

7 Mange personer opplever det som veldig vanskelig å måtte ta 
medisiner hver dag. Synes du noen ganger at det er vanskelig å 
følge din behandlingsplan for medisinene dine? 

⃝ ⃝ 

8 Hvor ofte har du problemer med å huske å ta alle medisinene 
dine? 

  

 ALDR/SJELDEN 

⃝ 

EN GANG i BLANT 

⃝ 

NOEN GANGER 

⃝ 

VANLIGVIS 

⃝ 

ALLTID 

⃝ 

 

 

For studiepersonalet, pasientnr:   



 
   ® R. Horne University of Brighton. 1999 

DINE SYNSPUNKTER PÅ 

MEDISINER FORESKREVET TIL DEG 
 

 Vi vil gjerne spørre deg om dine personlige synspunkter på medisiner foreskrevet til deg. 

 Dette er utsagn andre personer har gjort om sine medisiner. 

 Vennligst vis hvor mye du er enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer. 

 

Det er ingen riktige eller gale svar. 

Vi er interessert i dine personlige synspunkter. 

 

 Dine synspunkter på MEDISINER FORESKREVET TIL DEG Svært 
enig 

Enig Usikker Uenig Svært 
uenig 

N1 For tiden er min helse avhengig av mine medisiner      

C1 Å måtte ta medisiner bekymrer meg      
N2 Mitt liv hadde vært umulig uten medisinene      

C2 Noen ganger er jeg bekymret over langtidseffekten av mine medisiner      

N3 Uten medisinene mine ville jeg være svært syk      

C3 Medisinene mine er et mysterium for meg      

N4 Min framtidige helse vil avhenge av medisinene      
C4 Medisinene mine forstyrrer livet mitt      

C5 Jeg er noen ganger bekymret over å bli for avhengig av medisinene 
mine 

     

N5 Medisinene mine beskytter meg mot å bli verre      

C6 Disse medisinene gir meg ubehagelige bivirkninger      

  

 

 

 

 

 

 

For studiepersonalet, pasientnr:  

 

 
 

eggdleV  MQB IV:  



 
   ® R. Horne University of Brighton. 1999 

 

DINE SYNSPUNKTER PÅ 

MEDISINER GENERELT 
 Dette er utsagn som andre personer har gitt om medisiner generelt. 

 Vennligst vis hvor mye du er enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer. 

 

 Synspunkter på MEDISINER GENERELT Svært 
enig 

Enig Usikker Uenig Svært 
uenig 

BG1 Leger forskriver for mange medisiner      

BG2 Personer som står på medisiner bør ta en pause i behandlingen av og til      
BG3 De fleste medisiner er vanedannende      

BG4 Naturpreparater er tryggere enn medisiner      

BG5 Medisiner gjør mer skade enn gagn      

BG6 Alle medisiner er gifter      

BG7 Leger stoler for mye på medisiner      
BG8 Hvis leger hadde mer tid til pasientene, ville de forskrive færre 

medisiner 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For studiepersonalet, pasientnr:  

 

 



 Sunnaas sykehus HF 
 

RMSfysio 

Nov. 2004 

Egenvurdering av spastisitet  

 

For studiepersonalet, pasientnr: 
 

 

 

  

 

 

Hvor ofte har du spasmer ?  
(sett kryss i venstre kolonne) 

 0  Ingen spasmer 

 1   Spasmer utløses bare ved stimulering 

 2  Spontane spasmer som forkommer sjeldnere enn 1 gang pr. 

time 

 3  Spontane spasmer som forekommer oftere enn en gang pr. 

time 

 4  Spontane spasmer som forekommer oftere enn 10 ganger pr. 

time 
(Priebe et al  modifisert fra Penns skala) 

 

 

Hvor sterke vurderer du i tilfelle dine spasmer til å være? 

(sett kryss i venstre kolonne) 

 1   Milde 

 2  Middels 

 3  Sterke 
(Priebe et al  modifisert fra Penns skala) 

 

 

Opplever du at spastisiteten påvirker ditt liv? ڤ nei 

 i noen grad ڤ 

 mye ڤ 

   

Spastisiteten har det siste år ڤ blitt bedre 

 vært uforandret ڤ 

 blitt verre ڤ 

 

Vedlegg mPSFS V: 



 

For studiepersonalet, pasientnr: 

 

SKJEMA FOR SMERTEMÅLING 
 

Angi på skalaen (kryss) nedenfor hvor sterke smerter du har i dag. 

 

Ingen 

smerter 

Verst 

tenkelige 

smerter 

Vedlegg
 

VAS-skala VI: 



 

For studiepersonalet, pasientnr: 

 

SKJEMA FOR SMERTEMÅLING 
 

Angi på skalaen (kryss) nedenfor hvor sterke smerter du opplevde i løpet av de siste 14 

dagene før du ble innlagt for kontroll 

 

Ingen 

smerter 

Verst 

tenkelige 

smerter 


