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Sammendrag 
Bakgrunn: Nyretransplanterte pasienter trenger livslang immundempende behandling. For 

optimale langtidsresultater er adherence til legemiddelbehandlingen viktig. ”The Basel 

Assessment of Adherence to Immunosuppressive Medication Scale” (BAASIS©) er et 

selvrapporterende spørreskjema med 5 spørsmål som måler adherence basert både på om 

pasientene tar legemidlene og om de tar de til korrekt tid som avtalt med legen.  

 

Hensikt:  Det overordnede målet er å inkludere adherencedata i Norsk Nyreregister (NNR) 

slik at det kan brukes i analysene av behandlingskvaliteten til Norske nyretransplanterte 

pasienter. Målet med denne oppgaven er å validere spørreskjemaet BAASIS© med tanke på å 

estimere pasienters adherence til den immunsuppressive behandlingen året etter 

nyretransplantasjon.  

 

Metode: Valideringsstudien var en åpen, randomisert, prospektiv studie som inkluderer 

pasienter tidlig etter transplantasjon (Gruppe A) og 1 år etter transplantasjon (Gruppe B). 

Pasientene i Gruppe A ble randomisert til Gruppe A1 (Besvarte BAASIS© hver 2. uke til ca 

3 måneder etter transplantasjon) eller gruppe A2 (besvarte BAASIS© én gang, ca 2 måneder 

etter transplantasjon). Gruppe B var tidligere transplanterte pasienter som var inne på OUS-

Rikshospitalet i forbindelse med 1-års kontroll etter transplantasjon (besvarte BAASIS© tre 

ganger med 2 ukers mellomrom i forbindelse med 1-årskontrollen) Alle deltakerne besvarte 

BAASIS©, om mulig, i en nettversjon. Både norsk og engelsk versjon av BAASIS© ble 

brukt. Variabilitet av takrolimus-konsentrasjoner og rangering av adherence fra behandlende 

lege (på en 3-grads skala) ble utført på alle pasientene. Tablettelling ble i tillegg utført i 

Gruppe A1. 

 

Resultater: Til nå er 268 av totalt 300 pasienter inkludert, hvorav 167 i gruppe A og 100 i 

gruppe B. Den totale svarresponsen på BAASIS© er 71% og 74% av pasientene som svarte 

valgte å svare på nettskjemaet. Foreløpige analyser indikerer at andelen NA er høyere 1 år 

etter transplantasjon (22%) sammenlignet med 8 uker etter transplantasjon (8%). De ulike 

verktøyene karakteriserer ulike populasjoner som NA. Hovedgrunnen til NA var avvik i 

doseringstidspunktet.  

 



		

Konklusjon: NA øker med tid etter transplantasjon. De ulike verktøyene karakteriserer ulike 

populasjoner som NA og det vil derfor, mest sannsynlig, være nødvendig å bruke en 

kombinasjon av verktøy for innsamling av adherencedata i NNR. Ut i fra resultatene kan man 

se en tendens til at kombinasjonen BAASIS©, helsepersonells score av adherence og 

variasjon i takrolimus-konsentrasjon vil gi gode data om adherence.  
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Summary in English 
Background: Renal transplant patients are in need of lifelong immunosuppressant treatment. 

For optimal long-term outcomes adherence to the treatment is essential. ”The Basel 

Assessment of Adherence to Immunosuppressive Medication Scale” (BAASIS©) is a  

self-reporting questionnaire with 5 questions that measures adherence based both on the 

patients´ ability to take their medication and their ability to take it at the right time as agreed 

with their physician. 

 

Aim: The overall aim is to include adherence data into Norsk Nyreregister (NNR) so that it 

can be used in analyzes of the quality of the treatment among Norwegian renal transplant 

patients. The aim of this study was to validate the self-report questionnaire BAASIS© to 

estimate patients´ adherence to immunosuppressive therapy one year after kidney 

transplantation.  

 

Methods: The validation study was open, randomized and prospective, and included both 

patients recently transplanted (Group A) and 1 year after transplantation (Group B). Patients 

in Group A were randomized into Group A1 (answered BAASIS© every other week until 3 

months post transplant) or Group A2 (answered BAASIS© one time approximately 2 months 

post transplant). Group B was previously transplanted patients who were at their 1-year 

follow up at OUS-Rikshospitalet (answered BAASIS© three times every other week in 

accordance to their 1-year follow up). All the participants answered BAASIS©, if possible, in 

an online version. Both Norwegian and English versions of BAASIS© were used. The 

variation in tacrolimus concentrations and adherence score given by the treating 

physician/nurse (3-graded-scale) were documented. Tablet counts were additionally 

performed in Group A1. 

 

Results: So far 268 of a total 300 patients are included, 167 in group A and 100 i group B. 

The overall response rate of BAASIS© was 71%, 74% of the patients answered the form 

online. Preliminary analyses indicate that the proportion of NA increases with time after 

transplantation, 8% non-adherence eight weeks after transplantation and 22% one year after 

transplantation. Different adherence-tools characterize different populations as NA. The main 

reason for NA was time deviation.  

 



		

 

 

Conclusion: NA increases with time after transplantation. The different tools characterizes 

different populations as NA and it will therefore, most likely, be necessary to use a 

combination of tools for collaboration of adherence data to NNR. According to the results, 

one can see a tendency that a combination of BAASIS©, health professionals’ score on 

adherence and variability in tacrolimus-concentration is the best tool to provide good data on 

adherence. 
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1 Introduksjon  
1.1 Nyresvikt  
Nyrefunksjonen reduseres med ca 1% årlig fra 30 års alder som en del av den normale 

aldringsprosessen [1]. Kronisk nyresvikt skyldes irreversibelt nefrontap og hyperfiltrasjon i 

gjenværende nefroner og utvikles som oftest gjennom flere år med gradvis tap av 

nyrefunksjon. Figur 1.1 viser de vanligste årsakene til kronisk nyresvikt med tall hentet fra 

Norsk Nefrologiregister, årsrapport 2014 [2]. 
 
Figur 1.1: Årsaker til kronisk nyresvikt. Under betegnelsen «Andre» faller de ukjente/udefinerte årsakene, 
men også de mindre vanlige som immunologiske, myelomatose, amyloidose og nyretumor.  

 

Kronisk nyresvikt deles inn i fem stadier basert på beregnet glomerulær filtrasjonshastighet 

(GFR) per 1,73m2 kroppsoverflate [3], sett i tabell 1.1.  
 
Tabell 1.1: Inndeling av kronisk nyresvikt.  
Stadium  Glomerulær filtrasjon (mL/min/1,73m2) 

1 Nyreskade >90 + skade 

2 Lett nedsatt nyrefunksjon 60-90 + skade 

3 Moderat nedsatt nyrefunksjon 30-60 ± skade 

4 Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 15-30 ± skade 

5 Terminal nyresvikt <15 ± skade 

 

Ved stadium 5 nyresvikt trenger pasienten nyreerstattende behandling. Alternativene er 

dialyse eller transplantasjon. Nyretransplantasjon regnes som det beste tilbudet ved terminal 

nyresvikt da det gir bedre livskvalitet, i de fleste tilfeller lengre levetid og er  

samfunnsøkonomisk bedre enn dialyse [4, 5].  
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1.2 Nyretransplantasjon 
Verdens første vellykkede organtransplantasjon var en nyretransplantasjon mellom to 

eneggede tvillinger i Boston 1954 [6]. I 1963 startet nyretransplantasjonsvirksomheten i 

Norge. Fra 1983 har alle nyretransplantasjoner blitt utført på OUS-Rikshospitalet [7]. Norge 

er på verdenstoppen i antall nyretransplantasjoner i forhold til folketall og antall  

nyresviktpasienter som transplanteres [8].  

Manglende adherence er en av kontraindikasjonene før transplantasjon. Ved 

kontraindikasjoner vurderes det om nyretransplantasjon er det beste alternativet for pasienten 

eller om dialysebehandling er mer egnet [4].  

I 2014 ble det utført 270 nyretransplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus (OUS)-

Rikshospitalet [2]. Gjennomsnittsalderen blant de transplanterte var 54 år (range 1-80) og 

65% av de transplanterte var menn [2]. 

En nyretransplantasjon tar 4 timer [4]. Etter transplantasjonen ligger pasientene på 

transplantasjonskirurgisk sengepost i 7 til 10 dager. De går så til kontroll ved medisinsk 

poliklinikk i 8 til 10 uker etter transplantasjonen. Alle nyretransplanterte pasienter får 

livslang oppfølgning hos nefrolog på sitt lokalsykehus.  

I dag er graftoverlevelsen over 90 % 1 år etter nyretransplantasjon [9]. Mye av de gode 

resultatene skyldes utviklingen av nye immunsuppressiva [10]. Det er i litteraturen vist at 

graftoverlevelsen i Europa reduseres til 56% 10 år etter transplantasjon [9]. Gjennomsnittlig 

tid fra start av nyreerstattende behandling til død var 55 måneder i Norge [2]. 
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1.2.1 Organtransplantasjon 
I dag er det flest nyrer som transplanteres, men hjerte, lever, lunger og pancreas 

transplanteres også [8]. Alle organtransplantasjoner i Norge utføres på OUS-Rikshospitalet 

[8]. Figur 1.2 viser antall transplantasjoner de siste 10 årene med tall hentet fra årsrapport for 

organdonasjon og transplantasjon 2015, for OUS-Rikshospitalet [11].  
Figur 1.2: Antall organtransplantasjoner fra 2006-2015. 

 
 

 

1.3 Immunsuppressiv behandling  
Genetiske forskjeller mellom resipient og donor kan gi en immunrespons mot det 

transplanterte organet. Humane leukocytt-antigener (HLA) er vevskompatible molekyler 

kodet av gener og finnes i mange varianter. Ulik HLA mellom donor og resipient gjenkjennes 

av T-celler og trigger rejeksjon. Antistoffer mot donors HLA type vil gi en hyperakutt 

antistoffmediert rejeksjon. Dette skjer i løpet av kort tid og ødelegger organet [12]. 

Det utføres en crossmatch-test hos resipient på B- og T-celler for å se etter tilstedeværelse av 

antistoffer. Denne testen må være negativ [4]. 

B-celler kan likevel utvikle antistoffer mot donors HLA molekyl og trigge rejeksjon. Dette 

kan skje lang tid etter transplantasjonen, gjerne i forbindelse med manglende 

immunsuppresjon som ved non-adherence [12]. 

For å unngå dette får alle transplanterte pasienter immunsuppressiv behandling (ISB) allerede 

før transplantasjonen [4]. 
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Målet med ISB er å svekke skadelige immunologiske sykdomsprosesser. Hos 

organtransplanterte er ISB nødvendig for å unngå at kroppens eget immunforsvar frastøter 

det nye organet. ISB hos nyretransplanterte styres av nasjonale protokoller [1]. 

Så lenge graftet er i resipienten vil det kunne gi en immunologisk risiko. Det er viktig at 

resipienten fortsetter med ISB. Adherence er derfor viktig lang tid etter transplantasjonen. De 

mest vanlige legemidlene å bruke i starten av transplantasjonen er kalsineurinhemmere, 

mykofenolat mofetil og kortikosteroider [13]. 

 

1.3.1 Kalsineurinhemmere  
I 1970 ble ciklosporin (CsA) oppdaget som en metabolitt i en norsk muggsopp. Den 

representerte en ny type immunsuppresiva vi nå kjenner som kalsineurinhemmere (CNI) [14]. 

Bruken av CsA økte graftoverlevelsen og reduserte tilfeller av akutte rejeksjoner [15]. 

I 1994 kom takrolimus på markedet og økte graftoverlevelsen ytterligere [15, 16]. 

Takrolimus har vist å redusere antall akutte rejeksjoner den første året etter transplantasjon 

sammenlignet med CsA [17, 18]. De fleste nyretransplanterte ved OUS-Rikshospitalet bruker 

i dag takrolimus. 

 

Både CsA og Takrolimus er dosekritiske legemidler. De har et smalt terapeutisk vindu og 

grensen er liten mellom underdosering og forgiftning. Det er viktig å ta CNI til samme tid 

hver dag. Variasjoner i inntak over 2 timer er assosiert med høyere risiko for akutt rejeksjon, 

tap av graft og redusert nyrefunksjon [19, 20]. Likevel er det i litteraturen rapportert at 

variasjon i inntak under 4 timer ikke påvirker takrolimus-eksponeringen i klinisk relevant 

grad [21]. På grunn av variasjon i farmakokinetikk mellom pasienter doseres takrolimus 

individuelt. Det er i litteraturen vist at takrolimus-konsentrasjonen varierer hos den enkelte 

pasienten til tross for at dosen er uendret [22]. Høy variasjon er vist å øke risikoen for tap av 

graft og kan skyldes at konsentrasjonen oftere ligge utenfor det terapeutiske vindu [22].  

	  



	 5	

1.3.2 Mykofenolat mofetil  
Mykofenolat mofetil er et pro-drug som metaboliseres til mykofenolatsyre i leveren og 

reduserer proliferasjonen av T- og B-celler for å redusere risikoen for akutt rejeksjon [13]. 

Mykofenolat brukes i kombinasjon med både takrolimus og CsA [13] og vanlig dosering i 

kombinasjon med takrolimus er 750mg to ganger daglig [4].  

 

1.3.3 Kortikosteroider  
Prednisolon er det mest brukte kortisonlegemiddelet til immunsuppresjon etter 

nyretransplantasjon. Intravenøs metylprednisolon gis i starten av transplantasjonen og brukes 

ellers bare ved akutt rejeksjon [23]. Vanlig startdose med perorale kotikosteroider for å unngå 

adrenal suppressjon er 20 mg. Deretter trappes det ned og de fleste bruker 5 mg 6 måneder 

etter transplantasjonen. Prednisolon gis som en enkeltdose om morgenen. Hos noen pasienter 

kan det være aktuelt med seponering 1 år etter transplantasjon [4]. 

 

1.4 Pasientopplæring  
Etter transplantasjonen ligger pasienten vanligvis på transplantasjonskirurgisk sengepost i  

8-12 dager. Pasienten blir deretter flyttet over til pasienthotellet og følges opp på 

transplantasjonspoliklinikken to til tre ganger i uken frem til transplantasjonsuke 8. Pasienten 

skrives da ut fra pasienthotellet og følges opp videre hos nefrolog lokalt. Ett år etter 

transplantasjonen får pasienten tilbud om å komme på 1-årskontroll ved OUS-Rikshospitalet 

[4].  

Under tiden innlagt på transplantasjonkirurgisk sengepost er pasientopplæring i fokus. Dette 

utføres i hovedsak av sykepleierne på sengeposten, men det kan i visse tilfeller overføres til 

sykepleierne på poliklinikken ved behov for forlengelse.  

Opplæringen består av tre verktøy:  

 

«Veien videre» [24]: En flersidig perm med informasjon om alt fra ISB, tegn på avstøtning, 

hygiene med tanke på infeksjonsfare, soling, medisiner på reise, seksualitet og samliv, 

røyking, alkohol, kosthold med mer. Denne permen får pasienten en av de første dagene på 

sengeposten. 

 

Transplantasjonsdagbok: En liten notisbok der pasienten selv skriver avstøtningstegn, som 

vekt, temperatur, antall ml som drikkes og døgnuri. Denne dagboken benyttes i tillegg av 



6	

legene til å skrive inn doseringen av immunsuppressive legemidler. Pasientene må benytte  

dagboken for å notere opp de ulike doseringene så lenge de er på Rikshospitalet. 

 

Utreise-skjema: Et skjema som brukes av sykepleierne for å systematisere hva som er gitt av 

informasjon og opplæring til pasienten. Dette kan for eksempel være en gjennomgang av 

dosettlegging eller at informasjonsmateriellet i «Veien videre» har blitt diskutert. 

Sykepleieren krysser av på skjemaet og legger til en kommentar om det er klart for pasienten 

eller om det bør øves på/snakkes mer om. Pasienten skal signere for å bekrefte at det som er 

gjennomgått er forstått. Andre problemstillinger/tilrettelegginger, som pasienten måtte ha, 

blir tatt opp, diskutert og forklart i løpet av pasientopplæringsprogrammet.  

 

Pasientene får i tillegg tilbud om å delta på kurs av Lærings- og Mestringssenteret (LMS). 

Opplæringen består av 4-5 kurs á 2 timer, hvor ulike og aktuelle temaer tas opp [24].  

 

1.5 Adherence  
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte i 2003 adherence som «i hvilken grad en 

persons oppførsel – å ta medisiner, følge diett, og/eller gjennomføre endringer i livsstil, 

samsvarer med avtalte anbefalinger fra helsepersonell» [25]. Adherence og compliance 

brukes ofte om hverandre. Forskjellen mellom uttrykkene er at adherence brukes når 

pasienten er klar over behandlingsregimet og hva som forventes. Pasienten har aktivt 

samtykket til å følge det. Compliance brukes når pasienten har en mer passiv forståelse til 

behandlingsregimet [26]. I denne studien er det mest riktig å bruke adherence da pasientene 

får en klar innføring i behandlingsregimet både før og etter transplantasjonen. 

 

Non-adherence beskrives som avvik fra behandlingsregimet som er avtalt i den grad at 

behandlingen ikke gir ønsket effekt [27]. Adherence gjelder derfor ikke bare selve 

legemiddelbehandlingen men også andre deler av behandlingsregimet. En pasient kan være 

non-adherent (NA) om diett eller endringer i livsstil, som avtalt trening eller avholdenhet for 

tobakk og alkohol, ikke overholdes. Om pasienten ikke møter opp til avtalte tider på 

sykehuset kan han også klassifiseres som NA [28]. I denne studien er det adherence til 

legemiddelbehandlingen vi fokuserer på.  
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1.5.1 Omfanget av non-adherence  
Definisjonen av NA varierer i litteraturen fra å miste 1 til 12 doser i måneden [10], men avvik 

i dosering og/eller doseringstidpunkt må være tilstede. Ettersom klassifiseringen varierer vil 

også andelen NA variere i litteraturen. Flere studier viser til at ca 22% av transplanterte er 

NA til sin ISB [28-30]. Dew, DiMartini [28] viste at nyretransplanterte var den gruppen 

transplanterte som var mest NA til sin ISB. 35,6% av de nyretransplanterte, 14,5% av de 

hjertetransplanterte og 6,5% av de levertransplanterte ble klassifisert som NA til sin ISB [28]. 

I en studie fra Sverige ble 16% av nyretransplanterte klassifisert som NA [31].  

Andelen nyretransplanterte som er NA har vist seg å øke med tiden etter transplantasjon [32, 

33]. En studie viste at 17,3% var NA 3 måneder etter transplantasjon og økte til 30,7% ett år 

etter transplantasjon [34]. Noe av grunnen til at NA øker over tid kan være at pasienter 

bekymrer seg mindre når nyren oppnår god funksjon og derfor reduseres forståelsen for 

viktigheten av å følge sin ISB [33, 35]. NA har vist seg å øke med pasientens forventede 

levetid av graftet [33].  

Risikofaktorer til NA er omdiskutert i litteraturen, og studier har kommet frem til at 

risikofaktorer er ”ikke-kaukasier” [10, 36-38], ung alder [10, 34, 36-39], sivilstatus singel 

[34], tretthet på dagtid [40], psykiske problemer [10], høyt stressnivå [39], bekymringer 

knyttet til transplantatet, sin immunsuppressive behandling og lite støtte fra familie og venner 

[31]. Kjønn kan spille en rolle, men her er det uenighet i litteraturen [39, 41]. Helseutgifter 

kan påvirke adherence [38], men med tanke på dette vil Norge mest sannsynlig skille seg fra 

mange andre land siden alle helseutgifter, med unntak av en egenandel, dekkes av staten. 

Personlige oppfatninger av legemidler, som nødvendighet, bivirkninger, forståelse for 

hvorfor man tar dem og symptomer, er vist å være viktigere enn demografiske  

risikofaktorer [42]. Det er viktig å validere adherence-verktøyet hos pasienter med like 

forutsetninger for sin ISB. Det er derfor behov for en slik valideringsstudie i Norge da dette 

ikke er gjort tidligere. 

Studier har sett på muligheten til å forutse NA ved å se på pasienters tidligere adherence til 

kronisk behandling før transplantasjon [32]. På den måten kan man fange opp risikopasienter 

for NA og sette i gang tiltak for å bedre adherence [19]. Noen av risikofaktorene vil variere 

over tid. Bivirkninger tolereres bedre tidlig i posttransplantasjonsfasen enn lengre ut i 

forløpet [34]. En kartlegging, i tidlig  transplantasjonsfase, av pasientens innstilling og 

motivasjon til å være adherent til sin ISB samt bevisstgjøring av risiko ved NA er viktig for å 

fange opp pasienter som trenger ekstra oppfølgning og motivasjon til å følge sin ISB [35, 43]. 
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Oppfølgning og informasjon om adherence er ikke bare viktig tidlig i 

posttransplantasjonsfasen, men også over tid [44]. God informasjon fra helsepersonell er 

viktig for å forebygge NA [33]. 

 

1.5.2 Følger av non-adherence  
En studie av Tien et al. viste at pasienter klassifisert som NA av selvrapportering hadde 

lavere graftoverlevelse 2 år etter transplantasjon [43]. Det er i litteraturen rapportert at små 

avvik i forskrevet ISB øker risikoen for graftsvikt og tap av graft [37, 41, 45, 46]. Små avvik 

fra doseregimet til ISB er assosiert med økt risiko for akutt sen rejeksjon [46] da NA til ISB 

kan trigge akutte avstøtningsrejeksjoner, gi nedsatt nyrefunksjon og i verste fall tap av graft. 

Utvikling av donorspesifikke antistoffer vil være en risiko for tidlig tap av graft og vil kunne 

vanskeliggjør re-transplantasjon [4]. En studie av Butler et al. viste at 36% av tapte graft kan 

assosieres med NA og pasienter som er NA har syv ganger så høy risiko for tap av graft enn 

pasienter som er adherent [29]. Akutt rejeksjon skjer oftest innen 12 måneder etter 

transplantasjon, men det er vist at rejeksjon også forekommer i større grad lang tid etter 

transplantasjon [47]. Andre studier har vist at 20% av sene rejeksjoner og 16% av tapte graft 

kan skyldes NA [30, 37]. Gaynor et al. viste i sin studie at 80% av pasientene som var NA, 

også bare i perioder, fikk komplikasjoner med graftet i løpet av studieperioden [36]. 

Vlaminck et al. viste i sin studie at 21,2% av NA pasienter opplevde sen akutt rejeksjon [48]. 

Pasienter som er NA til sin ISB påfører samfunnet store utgifter [5, 37]. 

 

1.5.3 Måleverktøy  
Det finnes mange verktøy for å måle adherence. Litteraturen viser at studier bruker ulike 

måleverktøy for klassifisering og måling av adherence. Prevalensen av NA varierer derfor 

med de ulike verktøyene som brukes [49]. Både tidspunkt for legemiddelinntak, faktisk 

legemiddelinntak, endring i dosering og opphold i legemiddelinntak er viktige deler av 

adherence [50]. Generelt sett anbefales det å bruke en kombinasjon av flere måleverktøy for å 

øke sensitiviteten [19].  

Metoder for å måle adherence kan deles opp i direkte og indirekte mål [51]. 

Observasjon av legemiddelinntak, konsentrasjonsmålinger i blod eller måling av metabolitter 

i urin er direkte mål av adherence [49, 51]. Selvrapportering, vurdering fra helsepersonell, 

reseptuttak fra apotek, tablettelling og elektronisk monitorering er indirekte mål og er mest 

brukt i litteraturen [49, 51].  
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Selvrapporteringsverktøy 

Selvrapporteringsverktøy er en viktig metode for å måle adherence. Selvrapportering i 

intervjuform er tidligere vist å være det måleverktøyet som korrelerer best med elektronisk 

monitorering [52]. I en review artikkel av Dobbels et al. ble selvrapporetingsverktøy som 

brukes til ISB validert. De ble vurdert ut i fra om de var a) korte og enkle å svare på, b) ga 

svar på både tidspunkt og inntak av legemiddelet, c) hadde etablert pålitelighet og validitet. 

”Brief Antiretroviral Adherence Index” (AACTG) og ”Medication Adherence Self-Report 

Ivventory” (MASRI) er mye brukt i litteraturen og ble i review studien vurdert som gode 

måleverktøy. Det var derimot vanskelig å skille mellom hvilke pasienter som skulle 

klassifiseres som NA og utfordrende å gjennomføre [19].  

”The immunosuppressant therapy adherence scale” (ITAS) er et av de første og validerte 

verktøyene utviklet for nyretransplanterte og deres ISB. ITAS brukes på 

transplantasjonssentere [19] og består av 4 påstander hvor pasienten skal svare på en 4 delt 

skala om hvor ofte de var NA til sin ISB de siste 3 månedene. Skalaen er delt inn i a) 0%, b) 

1-20%, c) 21-50% og d) mer enn 50% [53]. På grunn av at ITAS bruker en bred skala er det 

vanskelig å fange opp små avvik [19]. ITAS skiller heller ikke mellom bevisst og ubevisst 

NA [42].  

 

Det er kun to av selvrapporteringsverktøyene som måler adherence spesifikt. ”Transplant 

Audit for Medication Management” brukes i Birmingham, UK som et screeningverktøy. 

Verktøyet deles inn i en generell adherence del og en spesifikk del som går på de ulike 

legemidlene. Verktøyet tar for seg avvik i dosering, men ikke avvik i doseringstidspunkt. Det 

gir heller ingen indikasjon på hvilken tidsperiode det er snakk om og det er vanskelig å skille 

pasienter som er adherent fra NA [19]. 

 

”Basel Assessment of Adherence Scale for Immunosuppressives” (BAASIS©) er det eneste 

av selvrapporteringsverktøyene som brukes på transplantasjonssentre. BAASIS© er kort og 

enkelt å svare på, omfatter både dosering og doseringstidspunkt og har etablert pålitelighet og 

validitet [19]. BAASIS© er tidligere brukt til å innhente adherencedata, også hos 

nyretransplanterte [31, 33, 35, 54]. BAASIS© ble først utarbeidet som et intervju [55, 56], 

men er også tilgjengelig som spørreskjema. [56] Spørreskjemaet er brukt i flere studier og 

består av de samme spørsmålene som BAASIS© intervju, men er selvforklarende slik at 

pasienten selv kan fullføre det [19, 54, 56]. BAASIS© spørreskjema er tidligere validert på 

HIV pasienter [19] og oversatt til flere språk [31, 56, 57].  
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I BAASIS© blir pasienter bedt om å svare på sin adherence til ISB de siste 4 ukene. 

Spørreskjemaet fanger opp både små og store avvik i dose samt avvik i doseringstidspunkt  

over 2 timer før eller etter anbefalt tidspunkt. BAASIS© skiller mellom pasienter som er NA 

på tid og pasienter som er NA på dose [19] og består av 5 spørsmål (Appendix A). ”Ja” på et 

av spørsmålene 1-4 klassifiserer pasienten som NA. [56] All endring i det anbefalte 

legemiddelregimet, gjort uten samarbeid med lege eller transplantasjonsteam, klassifiserer 

pasienten som NA [56]. BAASIS© er bevisst streng i klassifiseringen av pasienter som NA 

for å unngå underrapportering av NA [19] BAASIS© spørreskjema er opprinnelig på 

engelsk, men er oversatt og kvalitativt testet i en pilotstudie ved OUS-Rikshospitalet [54, 58]. 

 

Adherence-score fra helsepersonell 

Helsepersonell er i litteraturen brukt til å klassifisere pasienter som NA. En studie fra 

Tyskland sammenlignet selvrapportering fra pasienter med score fra helsepersonell. Score fra 

helsepersonell så ut til å klassifiserte færre som NA enn selvrapporteringsverktøyet. Av de 

som ble klassifisert som NA av helsepersonell var det et flertall av pasienter med kjente 

risikofaktorer til NA som fremmedspråklig og pasienter med kjent angst, depresjon eller lite 

sosial støtte fra familie og venner [54]. Vurdering av adherence fra helsepersonell er vist å 

ikke korrelere med pasientens egenvurdering av adherence [59]. 

 

Variasjon i takrolimus-konsentrasjon 

Det er i litteraturen rapportert at høy intraindividuell variasjon (IPV) i takrolimus-

konsentrasjon over tid assosieres med økt insidens av rejeksjon og tap av graft [60, 61]. Det 

er i litteraturen uenighet om IPV i takrolimus-konsentrasjoner har en sammenheng med 

pasientens egenvurdering og helsepersonells vurdering av adherence [20, 54, 59, 61, 62]. 

Pabst et al. viste at IPV i takrolimus-konsentrasjon skilte dårlig mellom pasienter som var 

adherent og NA sammenlignet med elektronisk monitorering og at høy IPV i takrolimus-

konsentrasjoner ikke er ensbetydende med NA, men at NA kan være en risikofaktor for høy 

IPV [52, 54].  

 

I litteraturen brukes standardavviket av takrolimus-konsentrasjoner (SDtac) for å klassifisere 

pasienter som NA. En grense på SDtac>2 µg/L er oftest brukt, men SDtac>2,5 µg/L og  

SDtac>3 µg/L er vist å korrelere bedre med akutt rejeksjon og tap av graft. [20] Andre 

risikofaktorer som alder, etnisitet, HLA kompatibilitet og bruk av steroider er vist å ikke ha 

noen relevans til utfallet [61]. Et problem ved å kun se på variasjonen i 



	 11	

konsentrasjonsmålingene kan være ”white coating”, ved at pasienten er klar over når 

konsentrasjonsmålingene tas og tar tablettene som anbefalt før prøvetaking [52]. En annen 

ulempe ved å kun se på variasjon i konsentrasjonsmålingene er at takrolimus har en 

pasientspesifikk kinetikkvariasjon [51].  

 

Elektronisk monitorering 

Elektronisk monitorering omtales i litteraturen som det beste verktøyet for å måle adherence 

[44]. Elektronisk monitorering måler både dose tatt og tidspunkt for inntak og har veldig god 

validitet sammenlignet med andre måleverktøy. Likevel begrenses bruken i studier da det er 

kostbart [19, 20, 44]. Elektronisk monitorering er arbeidskrevende for klinikken og 

monitorerer kun ett legemiddel av gangen [19].  

 

Tablettelling 

Tablettelling ble tidligere brukt som referanse i studier om måling av adherence [51]. I senere 

tid har tablettelling blitt erstattet av elektronisk monitorering som referanse. Ved tablettelling 

telles tablettene i to omganger. Differansen mellom tellingene sammenlignes med den 

faktiske doseringen i den aktuelle perioden. På den måten kan man enkelt få oversikt over om 

pasienten har tatt tablettene eller ikke. Tablettelling er lett å utføre, men krever at pasienten 

tar med alt av legemidlene på begge tellingene. Tablettelling kan overestimere adherence da 

pasienter som bevisst er NA kan ta ut de dosene de unnlater å ta [51]. Tablettelling gir heller 

ingen informasjon om tidspunkt for inntak av tablettene. 

 

1.6 Hensikt  
Pasienter som har gjennomgått en nyretransplantasjon trenger livslang immundempende 

behandling for å hindre at kroppen avstøter den nye nyren. For optimale langtidsresultater er 

adherence til legemiddelbehandlingen viktig. 

Det overordnede målet er å inkludere adherencedata i Norsk nyreregister (NNR) slik at det 

kan brukes i analysene av behandlingskvaliteten til Norske nyretransplanterte pasienter.  

Målet med denne oppgaven er å validere spørreskjemaet BAASIS© med tanke på å estimere 

pasienters adherence til den immunsuppressive behandlingen årlig etter nyretransplantasjon.  



12	

2 Metode og materiale 
Studien er en åpen, randomisert, prospektiv studie der nyretransplanterte pasienter inkluderes.  

To hovedgrupper av pasienter ble inkludert i studien:  

Gruppe A: Inkludert 4 uker etter transplantasjon.  

Gruppe B: Inkludert 1-år etter transplantasjon.  

Pasienter i gruppe A deles inn i gruppe A1, som besvarer BAASIS© sekvensielt, eller gruppe 

A2 som besvarer BAASIS© én gang 8 uker etter transplantasjon. 

Denne masteroppgaven er en fortsettelse av studien som ble startet opp september 2014. [58]    

Totalt skal 300 pasienter inkluderes i studien hvorav 200 i gruppe A og 100 i gruppe B. 
 
Figur 2.1: Inkludering og oppfølgning i studien. Gruppe A1 besvarer BAASIS© sekvensielt etter inkludering 
og under oppfølgning. 

 

Studien er godkjent at Regional etisk komitè (REK) sørøst (saksnummer 2014/865). I 

henhold til Helsinkideklarasjonen mottok pasientene både skriftlig og muntlig informasjon 

om studien. Skriftlig samtykke til å delta i studien ble innhentet før studieinkludering 

(Appendix B). Tillatelse til å benytte BAASIS© ble innhentet fra en av utviklerne, professor 

Sabina De.Geest, fra Universitet i Basel, Sveits.  
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2.1.1 Gruppe A  
Totalt skal 200 nyretransplanterte i tidlig posttransplantasjonsfase inkluderes og randomiseres 

til gruppe A1 eller gruppe A2. Randomiseringen gjøres via funksjonen RANDOM i excel. 

Tilfeldig plasserte lapper, med enten A1 eller A2, blir lagt i 200 konvolutter, nummerert 1-

200. Konvoluttene åpnes i stigende nummerering ved inkludering av hver enkelt pasient. 

Gruppe A1 skal besvare spørreskjemaet BAASIS© fra 4 uker etter transplantasjonen til og 

med 16 uker etter transplantasjonen med 2 ukers mellomrom. De skal også besvare 

BAASIS© tre ganger med 2 ukers mellomrom i forbindelse med 1-årskontrollen etter 

transplantasjonen. For gruppe A1 vil det bli utført tablettelling av Takrolimus, Mykofenolat 

og Prednisolon i perioden 6 til 8 uker etter transplantasjonen. 

Gruppe A2 skal besvare spørreskjemaet BAASIS© 8 uker etter transplantasjonen og  

ved 1-årskontrollen ved OUS. 

Konsentrasjonsmålinger av takrolimus blir innhentet hos pasientene i gruppe A fra OUS-

Rikshospitalet ved transplantasjonsuke 8 og fra lokalsykehuset 1 år etter transplantasjonen. 

På grunn av hyppige dose-endinger de første 8 ukene etter transplantasjon vil kun de 

konsentrasjonsmålingene hvor dosen er stabil bli benyttet til videre analyse. 

Pasientene i gruppe A vil i transplantasjonsuke 8 bli adherence-scoret av helsepersonell ved 

OUS-Rikshospitalet som har god kjennskap til pasienten. De vil også bli adherence-scoret av 

helsepersonell ved lokalsykehuset 1 år etter transplantasjon. 

 

2.1.2 Gruppe B  
Totalt skal 100 nyretransplanterte pasienter som kommer til 1-årskontroll på OUS-

Rikshospitalet inkluderes i studien. Gruppe B besvarer spørreskjemaet BAASIS© med  

2 ukers mellomrom i 6 uker etter 1-årskontrollen. Konsentrasjonsmålinger av takrolimus blir 

innhentet hos pasientene i gruppe B fra lokalsykehuset 1 år etter transplantasjon. De vil også 

bli adherence-scoret av helsepersonell ved lokalsykehuset 1 år etter transplantasjon. 
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2.1.3 Inklusjonskriterier  
- Nyretransplantert  

- Over 18 år  

- Bruke takrolimus som en del av sin ISB  

- Styre sin egen legemiddelbruk  

- Signere informert samtykkeskjema  

- Kunne snakke/lese norsk eller engelsk  

Det var ingen ekskluderingskriterier i studien. 

 

2.2 Studiegjennomføring  
Etter inkludering mottok pasientene BAASIS©-skjemaet på den måten de hadde valgt i 

inkluderingen,  på e-post eller papir, til oppsatte datoer ut i fra tid etter transplantasjon. Det 

ble i tillegg innsamlet takrolimus-konsentrasjoner og innhentet adherence-score fra 

helsepersonell. I gruppe A1 ble det utført tablettelling.  

Studieforløpet er forklart i figur 2.2.  
 
 
Figur 2.2: Studieforløp gruppe A og gruppe B. BAASIS© viser ukene etter transplantasjon hvor pasientene 
besvarte spørreskjemaet. 
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2.2.1 BAASIS©-nettversjon 
Nettversjonen av BAASIS© var foretrukket å bruke. [58] Spørreskjemaene kunne da enkelt 

sendes til deltagerne i studien. Det besvarte nettskjemaet inneholdt studienummer, pasientens 

initialer og dato. Den vanligste prosedyren var at pasientene fikk en e-post med en link til 

spørreskjemaet. Pasienter som ikke kunne bruke internett, fikk papirversjonen av 

spørreskjemaet på rikshospitalet og/eller tilsendt med en svarkonvolutt. Det er tidligere utført 

en sammenlikningsstudie som viste at besvarelsene på BAASIS© papirversjon  

og BAASIS© nettversjon var like [58]. 

 

2.3 Adherence-måleverktøy 
2.3.1 BAASIS©  
Pasientene fikk ved inkludering en oversikt over når de skulle besvare BAASIS©. Deltakerne 

skrev inn sitt tildelte studienummer eller sine initialer og dato på skjemaet (både i 

nettversjonen og papirversjonen). Besvarelsene fra nettversjonen ble dekryptert og lagret i 

TSD 2.0 server for sensitiv data på Universitetet i Oslo. Papirversjonen ble returnert i 

svarkonvolutt med posten til Nyreseksjonen Rikshospitalet. Det ble sendt inntil 2 purringer 

på nettversjonen dersom den ikke ble besvart.  

BAASIS© ble vurdert som NA dersom det var besvart «ja» på et av spørsmålene 1-4. En 

mulig cut-off for VAS-scoren i spørsmål 5 ble vurdert som et mulig tilleggsverktøy.  

Det ble skilt mellom pasienter klassifisert som NA av dosering, BAASIS©-dose, og pasienter 

klassifisert som NA av doseringstidspunkt, BAASIS©-tid. NA besvarelsene ble deretter 

analysert opp mot de andre måleverktøyene som var tilgjengelige i ulike subanalyser. 

BAASIS©-total inkluderer de som ble klassifisert som NA på tid og/eller dose. Til analysene 

mellom gruppe A og gruppe B, samt mellom Gruppe A1 og gruppe A2, ble 

BAASIS©-total ved uke 8 benyttet i gruppe A og BAASIS©-total ved 1 år benyttet i  

gruppe B.  

For de i gruppe A1 som ikke hadde besvart BAASIS© uke 8 brukte vi besvarelsene fra 

henholdsvis uke 10, 6, 12, 4 eller 14 til BAASIS© total. For de i gruppe B som ikke hadde 

besvart BAASIS© 1 år brukte vi besvarelsene fra henholdsvis 1 år + 2 uker eller 1 år + 4 

uker. 
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2.3.2 Takrolimus-konsentrasjonsmålinger  
I gruppe A ble 6 konsentrasjonsmålinger av takrolimus fra posttransplantasjonsuke 4 til 8 

innhentet i forbindelse med 8-ukerskontrollen. I gruppe B ble de 3 siste 

konsentrasjonsmålinger av takrolimus innhentet 1 år etter transplantasjon fra 

lokalsykehusene. Konsentrasjonsmålingene fra lokalsykehusene ble innhentet ved at et 

skjema ble sendt ut sammen med papirene fra den årlige innsamlingen av data til NNR. Disse 

ble sendt i retur til OUS-Rikshospitalet via post.  

Konsentrasjonsmålinger ble innhentet fra den aktuelle laben dersom skjema ikke var 

returnert. Ettersom laben ikke har tilgang til dosering ble det i analysene antatt at dosen var 

uendret fra 1-årskontrollen på OUS-Rikshospitalet. Takrolimus-konsentransjonene ble i 

analysene brukt til å se på IPV og SDtac.  

 

Formelen som ble benyttet til å regne ut IPV var: 
(( 𝒳"#$%!!! ! 𝒳"#$%!𝒳 …! 𝒳"#$%!𝒳𝓃 ) 𝓃)

𝒳"#$%
  x 100 = Intraindividuell variasjon (IPV) 

Pasienter med SDtac>2µg/L ble klassifisert som NA. 

 

2.3.3 Adherence score fra helsepersonell  
Pasientene i gruppe A ble i transplantasjonsuke 8 adherence-scoret av helsepersonell ved 

OUS-Rikshospitalet som hadde god kjennskap til pasienten. Det ble også samlet inn 

adherence-score fra helsepersonell ved lokalsykehusene i forbindelse med 1-årskontrollen. 

 

Behandlende lege/sykepleier på OUS-Rikshospitalet og lokalsykehusene ga en score på 

deltakernes adherence. De krysset av på en 3-grads skala om hvordan de mente pasientens 

adherence til den immunsuppressive behandlingen var. Skalaen bestod av alternativene: 

”Utmerket”, ”ikke optimal” og ”dårlig”. På Rikshospitalet ble lege/sykepleier kontaktet i 

morgenmøtet på poliklinikken. Den som hadde best kjentskap til pasienten ga en score og 

signerte. Innsamlingen av adherence-score fra lokalsykehusene ble utført ved at skjemaet ble 

sendt ut sammen med papirene fra den årlige innsamlingen av data til NNR. Disse ble da 

besvart lokalt og sendt i retur til OUS-Rikshospitalet via post. Svaralternativene på skalaen 

ble overført til en binær variabel. Kun ”utmerket” ble klassifisert som adherent.  

Helsepersonells adherencescore omtales videre som SCORE. 
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2.3.4 Tablettelling  
Ved tablettelling tok pasienten med alt av immunsuppressive legemidler, både i dosett og i 

tablettpakninger, til Nyrelabben. Tellingen ble utført av studiepersonell. Differansen av 

tablettene ble sammenlignet med forskrevet dosering i samme periode.  

Dersom avviket fra det forskrevne doseregimet var >10% ble pasienten klassifisert som NA. 

 

2.4 Statistiske metoder  
2.4.1 Utvalgsstørrelse  
Det totale antallet pasienter som blir inkludert i studien (100 pasienter gruppe A1, 100 

pasienter gruppe A2 og 100 pasienter gruppe B) er basert på data fra tidligere rapporter i 

litteraturen og tar høyde for en ”dropout rate” på ca. 10% [29, 49, 53, 57]. Det er et realistisk 

tall med tanke på inklusjonsrate da det totalt transplanteres ca. 300 nyretransplanterte 

årlig[11]. 

 

2.4.2 Analyseplan  
Til de statistiske analysene ble IBM SPSS statistics verson 22 benyttet.  

For å sammenligne de ulike kategoriske variablene ble Chi-kvadrat test benyttet. For å se på 

variasjonen i intraindividuell variasjon (IPV) ble Independent-samples T-test benyttet. 
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3 Resultater 
3.1 Pasienter 
Inkludering av pasienter i studien startet i oktober 2014. I denne oppgaven ble pasienter 

inkludert til og med 8. mars 2016. Innsamling av BAASIS© skjemaer ble avsluttet 8. april 

2016. Totalt ble 268 pasienter inkludert i studien i denne perioden, hvorav 100 i gruppe B, 83 

i gruppe A1 og 85 i gruppe A2. Gjennomsnittsalderen hos studiedeltakerne er 55 år (22-80). 

Andelen menn er 74%. Alder og kjønnsfordelingen var lik mellom begge gruppene.  

 
Tabell 3.1 Oversikt over kjønn- og aldersfordeling i studien. Range vist bak gjennomsnittsalder. 

 Menn Alder 

Gruppe A 73%  55 (25-80) 

Gruppe B 75%  55 (22-80) 

 

Gruppe A 

I samme periode som de 168 pasientene ble inkludert i gruppe A, var det 163 pasienter som 

ikke ble inkludert (Figur 3.1). Det var 41 pasienter som ikke var tilgjengelig for inkludering  

4 uker etter transplantasjonen ved at de enten fortsatt var innlagt på sengepost eller flyttet 

direkte til oppfølgning på lokalsykehus. Det var 32 pasienter ble klassifisert som ikke egnet 

av inklusjonskriteriene på grunn av språkproblemer, psykisk sykdom eller ISB uten 

takrolimus. Det var 29 av pasientene som takket nei til å delta, 3 pasienter som mistet graftet 

og 2 pasienter som døde etter transplantasjon. Det var 18 pasienter som ikke ble inkludert av 

uviss grunn og 38 pasienter ble ikke inkludert da masterstudent ikke var tilstede. Det var  

4 pasienter som ble feil inkludert i da de ikke brukte takrolimus som en del av sin ISB, 

hvorav 2 i gruppe A1 og 2 i gruppe A2. Det var 3 pasienter i gruppe A1 som trakk seg fra 

studien like før tablettelling. 

 

Gruppe B 

I alt 138 pasienter var satt opp til 1-årskontroll ved Nyrefysiologisk laboratorium i perioden 

som trengtes for å inkludere 100 pasienter i gruppe B. Årsakene til at 38 pasienter ikke ble 

inkludert var (Figur 3.1): 2 pasienter møtte ikke til 1 års kontroll, 1 pasient var død og 1 

pasient var innlagt på sykehus ved planlagt 1 års kontroll. Det var 17 pasienter som ikke var 

egnet i forhold til språkproblemer, psykisk sykdom eller bruk av annen ISB enn takrolimus, 3 

pasienter takket nei til å delta og 14 pasienter ble ikke inkludert da masterstudent ikke var 
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tilstede ved 1-årskontroll.  Det var 1 pasient som ble feil inkludert i gruppe B da pasienten 

ikke brukte takrolimus som en del av sin ISB. 

 
Figur 3.1: Inkluderingskart.  
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3.2 BAASIS© besvarelser 
I alt 28% av pasientene ønsket ikke å svare på det elektroniske spørreskjemaet, men ville 

heller benytte seg av spørreskjema på papir. 

Gruppe A1 

Svarprosenten var 71% i gruppe A1. Det var ingen signifikant forskjell mellom de som valgte 

å svare på elektronisk spørreskjema (70%) og de som svarte per post (73%) (p=0,92).  

Få pasienter er klassifisert som NA av BAASIS©-dose de første 14 ukene etter 

transplantasjon. Andelen klassifisert som NA av BAASIS©-tid tenderer til å øke med tiden 

etter transplantasjon. Svarresponsen er noe redusert med tiden etter transplantasjonen blant de 

78 inkluderte. (Tabell 3.2) 

Det var 10 av pasienter som kun var NA på tid, 5 pasienter var kun NA på dose og 6 av 

pasientene var NA i forhold til både dose og tid.   

 
Tabell 3.2: Andel klassifisert som NA av BAASIS©, gruppe A1. ”n” representerer antall besvarelser av 
BAASIS©. ”NA BAASIS©-dose” representerer andel NA besvarelser på dose. ”NA BAASIS©-tid” 
representerer andel klassifisert som NA på tid. 
 

 Uke 4 
(n=68) 

Uke 6 
(n=58) 

Uke 8 
(n=64) 

Uke 10 
(n=50) 

Uke 12 
(n=45) 

Uke 14 
(n=47) 

NA BAASIS©-dose 4% 2% 3% 0% 0% 4% 

NA BAASIS©-tid 3% 7% 8% 8% 9% 13% 

 

Gruppe A2 

Svarresponsen var 71% i gruppe A2. Det var signifikant forskjell i mellom de som valgte å 

svarte elektronisk (63%) og de som svarte per post (92%) (p≤0,0001)  

I gruppe A2 var 2 pasienter NA på BAASIS©-tid 8 uker og 2 pasienter NA på  

BAASIS©-dose 8 uker. Ingen pasienter var NA på både BAASIS©–tid og BAASIS©–dose. 

 

Gruppe B 

Svarresponsen var 78% i gruppe B. Det var ingen forskjell mellom de som valgte å svare på 

elektronisk spørreskjema (78%) og de som svarte per post (81%) (p=0,92).  

Andelen pasienter klassifisert som NA av BAASIS©-dose er lav i alle besvarelsene. Andelen 

pasienter klassifisert som NA av BAASIS©-tid er høyere. (Tabell 3.3) 
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Det var 11 pasienter som var NA på tid én gang, 8 pasienter som var NA på tid to ganger, 7 

pasienter var NA på både tid og dose og 1 pasient var NA på både tid og dose på to av 

besvarelsene.  

 
Tabell 3.3: Andel klassifisert som NA av BAASIS©, gruppe B. ”NA BAASIS©-dose” representerer andel 
NA på dose. ”NA BAASIS©-tid” representerer andel NA på tid. 

 1 år 
(n=94) 

1 år + 2 uker 
(n=75) 

1 år + 4 uker 
(n=69) 

NA BAASIS©-dose 4% 5% 0% 

NA BAASIS©-tid 20% 16% 16% 

 

BAASIS© NA i gruppe A og B 

Det er en signifikant forskjell mellom BAASIS©-total i gruppe A og B (Tabell 3.4, p=0,002). 

BAASIS©-dose viste ingen forskjell i andel NA i de ulike gruppene, 4% 8 uker etter Tx og 1 

år etter Tx.  BAASIS©-tid avdekker derimot en signifikant forskjell mellom gruppe A og B. 

Andelen pasienter som er NA er høyere 1 år etter Tx (20%) enn 8 uker etter Tx (5%) (Tabell 

3.4, p≤0,0001). 
Tabell 3.4: Forskjell i andel klassifisert som NA av BAASIS© mellom gruppene. ”NA BAASIS©-dose” 
representerer andel NA på dose. ”NA BAASIS©-tid” representerer andel NA på tid. ”NA BAASIS©-total” 
representerer andelen NA på dose og/eller tid. 
 

	 Gruppe	A1	
8	uker	
(n=75)	

Gruppe	A2	
8	uker	
(n=59)	

Gruppe	A	
8	uker	
(n=134)	

Gruppe	B	
1	år	
(n=94)	

NA	BAASIS©-dose	 5%		 3%		 4%		 4%		
NA	BAASIS©-tid	 7%		 3%		 5%		 20%	
NA	BAASIS©-total	 9%	 7%	 8%	 22%	
 

Det var ingen forskjell i NA basert på BAASIS© mellom menn og kvinner (p=0,15). Det var 

heller ingen forskjell i NA basert på BAASIS© mellom pasienter som mottok graft fra 

levende eller avdød donor i gruppe B (p=0,097).  

 

3.2.1 Visuell analog skala 
I gruppe A var det ingen forskjell i VAS resultater hos de som var klassifisert som NA av 

BAASIS©-total. I gruppe B var det derimot en signifikant forskjell. De som var NA på 

BAASIS©-total hadde en gjennomsnittlig score på 93,5 og de som var adherent hadde en 

gjennomsnittlig score på 99,8 (p≤0,0001). 

 



22	

3.3 Helsepersonells score av pasientens adherence i 

kombinasjon med BAASIS©   
Gruppe A 

I gruppe A ble 5 pasienter klassifisert som NA av SCORE. I gruppe A1 var det 1 pasient og i 

gruppe A2 var det 4 pasienter. To pasienter ble klassifisert som NA av både BAASIS©-dose 

og SCORE. Det var derimot ingen overlapp mellom BAASIS©-tid og SCORE i forhold til å 

klassifisere pasienter som NA. Totalt ble 14 pasienter klassifisert som NA i gruppe A ved å 

bruke kombinasjonen av BAASIS og SCORE. 

Gruppe B 

I gruppe B ble 12 pasienter klassifisert som NA av SCORE. Det var 2 av pasientene som ble 

klassifisert som NA av både BAASIS©-dose og SCORE. Og 4 pasienter ble klassifisert som 

NA av både BAASIS©-tid og SCORE. Det var 2 pasienter som ble klassifisert som NA av 

SCORE uten å ha besvart BAASIS©. 

Gruppe A og B 

Andelen pasienter i gruppe A og gruppe B klassifisert som NA av både BAASIS© og 

SCORE er lav for både BAASIS©-total og BAASIS©-dose (Tabell 3.5 og 3.6, p≤0,0001). 

  
Tabell 3.5: Krysstabell over BAASIS© total og SCORE for gruppe A og B samlet. Tabellen viser andelen 
klassifisert som adherent av både ”BAASIS© total” og ”SCORE” og andelen klassifisert som NA av både 
”BAASIS© total” og ”SCORE”. 
 

 
 
Tabell 3.6: Krysstabell over BAASIS©-dose og SCORE for gruppe A og B samlet. Tabellen viser andelen 
klassifisert som adherent av både ”BAASIS©-dose” og ”SCORE” og andelen klassifisert som NA av både 
”BAASIS©-dose” og ”SCORE”. 

 

 

 

BAASIS©-total og SCORE 

SCORE 

Adherent Non adherent 

 

BAASIS©-total 

Adherent 180 7 

Non adherent 24 8 

 

BAASIS©-dose og SCORE 

SCORE 

Adherent Non adherent 

 

BAASIS©-dose 

Adherent 199 10 

Non adherent 5 5 
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Det er signifikant forskjell mellom gruppe A og B i andel klassifisert som NA av  

BAASIS©-total eller SCORE (Tabell 3.7, p≤0,0001). Det er også signifikant forskjell i 

pasienter klassifisert som NA av BAASIS©-tid eller SCORE mellom gruppe A og B 

(p=0,040) og pasienter klassifisert som NA av BAASIS©-tid eller SCORE (p=≤0,0001) 

Forskjellen er lavere om man bare ser på andelen klassifisert som NA av BAASIS©-dose 

eller SCORE, men fortsatt signifikant (p=≤0,0001). 

 
Tabell 3.7 Forskjell i andel klassifisert som NA av BAASIS© + SCORE mellom gruppene. ”NA 
BAASIS©-total + SCORE” representerer andel NA av på dose, tid eller score fra helsepersonell. ”NA 
BAASIS©-tid + SCORE” representerer andel NA på dose eller score fra helsepersonell. ”NA BAASIS©-dose + 
SCORE” representerer andel NA på dose eller score fra helsepersonell.  

 Gruppe A1 

(n=78) 

Gruppe A2 

(n=79) 

Gruppe A 

(n=157) 

Gruppe B 

(n=99) 

NA BAASIS©-total + SCORE 9%		 9%		 9%		 27%		

NA BAASIS©-tid + SCORE 8%	 8%	 8%	 26%	

NA BAASIS©-dose + SCORE 5%	 6%		 6%		 13%		

	
	
3.4 Variasjon i takrolimus-konsentrasjon 
Gruppe A 

Det er ingen forskjell i IPV i takrolimus-konsentrasjoner mellom de som er klassifisert som 

adherent (9,3%) eller NA (11,9%) av BAASIS©-total i gruppe A (p=0,64). Det er en større 

forskjellen i IPV mellom de som er klassifisert som adherent (9,7%) eller NA (13,1%) av 

SCORE, men fortsatt ikke signifikant (p=0.18). 

Kombinerer man verktøyene BAASIS©-total, SCORE og SDtac er det ingen signifikant 

forskjell mellom andelen pasienter klassifisert som adherent eller NA (p=0,24). Det er heller 

ingen forskjell om man kombinerer verktøyene BAASIS©-dose, SCORE og SDtac (p=0,13). 
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Gruppe B 

Det er ingen forskjell i IPV i takrolimus-konsentrasjoner mellom de som er klassifisert som 

adherent (11,9%) eller NA (14,1%) av BAASIS©-total i gruppe B (p=0,24). Forskjellen er 

heller ikke signifikant om man kombinerer BAASIS©-total og SCORE for å klassifisere NA 

pasienter (p=0,096) men tenderer til å være signifikant forskjellig hvis man kombinerer  

BAASIS©-dose og SCORE (p=0,053) 

Kombinasjonen av BAASIS©-total, SCORE og SDtac viser en signifikant forskjell mellom 

andelen klassifisert som adherent (10,6%) og NA (16,9%), (p=0,002). Det er også signifikant 

forskjell mellom de som er klassifisert som adherent (10,9%) og NA (19,5%) av  

BAASIS©-dose, SCORE eller SDtac (p≤0,0001) 

	
Gruppe A og B 

Andelen pasienter klassifisert som NA av BAASIS©-total, SCORE og/eller SDtac er 

signifikant høyere i gruppe B sammenlignet med gruppe A (Tabell 3.8, p≤0,0001). Andelen 

klassifisert som NA av BAASIS©-tid, SCORE og/eller SDtac er også signifikant høyere i 

gruppe B sammenlignet med gruppe A(p=≤0,0001). Om man ekskluderer de som kun er NA 

basert på BAASIS©-tid og ser på BAASIS©-dose, SCORE og SDtac er andelen klassifisert 

som NA fortsatt signifikant forskjellig mellom gruppene (p≤0,0001).  

 

Det er ingen signifikant forskjell i andel pasienter klassifisert som NA av BAASIS©-total, 

SCORE og/eller SDtac, eller BAASIS©-dose, SCORE og/eller SDtac mellom gruppe A1 og 

A2 (p=0,86) 

 
Tabell 3.8 Andel pasienter klassifisert som NA av BAASIS©, SCORE og/eller SDtac. ”NA BAASIS©-total 
+ SCORE + SDtac” representerer andel klassifisert som NA av BAASIS© -tid, -dose, score fra helsepersonell 
eller variasjon i takrolimus konsentrasjon. ”NA BAASIS©-dose + SCORE + SDtac” representerer andel 
klassifisert som NA av BAASIS©-dose, score fra helsepersonell eller variasjon i takrolimus konsentrasjon. ”NA 
BAASIS©-tid + SCORE + SDtac” representerer andel klassifisert som NA av BAASIS©-tid, score fra 
helsepersonell eller variasjon i takrolimus konsentrasjon. 

 Gruppe A 8 uker  

(n=160) 

Gruppe B 1 år 

(n=99) 

NA BAASIS©-total + score + SDtac 9% 35% 

NA BAASIS©-tid + score + SDtac 8% 33% 

NA BAASIS©-dose + score + SDtac 6% 22% 
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Variasjon i takrolimus-konsentrasjoner 

Det er signifikant forskjell mellom NA av SDtac mellom gruppe A og B ved cut-off > 2 µg/L 

(Tabell 3.9, p≤0,0001). Cut-off SDtac > 2,5 µg/L klassifiserer 3 pasienter i gruppe B som 

NA. Cut-off SDtac > 3 µg/L klassifiserer 2 pasienter i gruppe B som NA. I gruppe A hadde 

ingen pasienter SDtac > 2,5 µg/L. 
Tabell 3.9: Andel pasienter klassifisert som NA ved ulike SDtac cut-off. ”SDtac” er standardavviket i 
konsentrasjonsmålingene hos den enkelte pasient i de ulike gruppene. 

 Gruppe A 

(n=160) 

Gruppe B 

(n=99) 

SDtac > 2 µg/L 1,25% 13% 

SDtac > 2,5 µg/L - 3% 

SDtac >3 µg/L - 2% 

 

Det er ingen forskjell i IPV mellom gruppe A og B av pasienter klassifisert som NA av 

BAASIS© total (p=0,026) eller BAASIS© dose (p=0,30). Det er derimot en forskjell i IPV 

mellom pasienter klassifisert som Adherent og NA av score fra helsepersonell (Tabell 3.10, 

p≤0,0001).  
Tabell 3.10: Intraindividuell variasjon hos pasienter klassifisert som adherent eller NA av SCORE. IPV 
viser den gjennomsnittlige variasjonen takrolimus. Adherent SCORE er de som er klassifisert som adherent av 
score fra helsepersonell. NA SCORE er de som er klassifisert som NA av score fra helsepersonell. 

 Adherent SCORE 
(n=191) 

NA SCORE 
(n=32) 

Intraindividuell variasjon (IPV) 10,8% 15,2% 

 

Kombinasjon av måleverktøy 

Kombinasjonen av måleverktøy utgjør liten forskjell innad i gruppe A, men i gruppe B kan 

man se at andelen NA øker da de ulike verktøyene karakteriserer ulike populasjoner som NA. 

Forskjellen er signifikant mellom gruppe A og B i alle kombinasjonene av verktøy  

(Tabell 3.11). 
Tabell 3.11: Oversikt over andel klassifisert som NA ved kombinasjon av verktøyene. BAASIS©-total er 
andelen klassifisert som NA av BAASIS© -tid eller -dose. BAASIS©-total + SCORE er andelen klassifisert 
som NA av BAASIS© -tid, -dose eller score fra helsepersonell. BAASIS©-total + SCORE + SDtac er andelen 
klassifisert som NA av BAASIS© -tid, -dose, score fra helsepersonell eller variasjon i takrolimus-konsentrasjon. 

 GruppeA Gruppe B p-verdi 

BAASIS©-total 8% 22% 0,002 

BAASIS©-total + SCORE 9% 27% 0,000 

BAASIS©-total + SCORE + SDtac 9% 35% 0,000 
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3.5 Tablettelling 
Tablettelling ble utført på 40 av 78 pasienter i gruppe A1. Årsaken til at kun 51% av 

tablettellingene ble gjennomført var at 23% av tellingene ikke ble fullstendige da pasientene 

ikke hadde med alle legemidlene eller ikke møtte opp til telling. 26% av tellingene ble ikke 

gjennomført da pasienten ikke ville delta på telling. Det var 3 pasienter som trakk seg fra 

studien like før tablettellingen. 

 

Det var 8 pasienter (20%) som ble klassifisert som NA av tablettelling. Kun 1 pasient ble 

klassifisert som NA av både BAASIS©-total og tablettelling. Ingen pasienter ble klassifisert 

som NA av både BAASIS©-dose og tablettelling. Tablettelling korrelerte ikke med 

kombinasjonen BAASIS©-total og SCORE (p=0,54) eller kombinasjonen BAASIS©-total, 

SCORE og SDtac (p=0,54) 

Det var ingen signifikant forskjell i IPV mellom de som ble klassifisert som adherent (8,9%) 

og NA (9,8%) av tablettelling (p=0,70). 
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4 Diskusjon 
Hovedfunn i studien er at selvrapportert NA ser ut til å øke med tid etter transplantasjonen, 

8% ved 8 uker og 22% 1 år etter transplantasjon. Flest pasienter ble klassifisert som NA av 

selvrapportering på grunn av avvik i tid (20%) 1 år etter transplantasjon. Selvrapportering og 

helsepersonells klassifisering fanger NA i ulike populasjoner. Det er ikke vist noen forskjell i 

IPV i takrolimus-konsentrasjoner 8 uker etter transplantasjon eller 1 år etter transplantasjon. 

IPV i takrolimus-konsentrasjon ser ikke ut til å korrelere med selvrapportering, men det er en 

tendens til at det korrelerer med helsepersonells klassifisering.  

 

4.1 BAASIS©  
Forarbeidet til studien var ferdig før oppstart av denne masteroppgaven og BAASIS© 

spørreskjema var oversatt til norsk og kvalitativt testet i en pilotstudie [58].  

 

Svarresponsen var lik i gruppe A1 og A2, men noe høyere i B. Dette kan relateres til at 

gruppe A inkluderes kort tid etter transplantasjonen, hvor det er mange avtaler å følge opp, i 

motsetning til gruppe B som inkluderes 1 år etter transplantasjon. Videre var det ingen 

forskjell i svarrespons mellom de som svarte på det elektroniske spørreskjemaet og de som 

svarte på papir. Det indikerer at BAASIS© kan benyttes elektronisk hos de fleste pasientene. 

Det var 28% av pasientene som ikke ønsket å svare elektronisk. Oppgitt grunn var ofte at de 

ikke hadde tilgang til internett under studieperioden eller at de ikke benyttet seg av e-post.  

 

Andelen klassifisert som NA av BAASIS©-tid er noe høyere enn andelen klassifisert som 

NA av BAASIS©-dose i gruppe A1. Resultatene viser en tendens til at tidsavvik øker kort tid 

etter transplantasjon (Tabell 3.2). Disse funnene kan tyde på at pasientene kort tid etter 

transplantasjon generelt tar dosen, men innimellom til feil tid. 

 

Resultatene viste at andelen NA var noe høyere hos gruppe A1, som besvarte BAASIS© 

sekvensielt, kontra gruppe A2 som besvarte BAASIS© én gang. (Tabell 3.4). Det kan være 

en følge av at pasientene i gruppe A1 ved 8 uker er godt kjent med spørreskjemaet. Dette kan 

føre til at de har er bedre refleksjon over sin ISB. Det er vist at forståelse for viktigheten av å 

følge sin ISB er viktig og at pasientene i gruppe A1 kan være mer bevisst til egen ISB og 

eventuelle avvik fra den [33, 35]. Det kan være en følge av at de er mer pålitelig da de er mer 
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bevisst på at andre måleverktøy også benyttes. Likevel er andelen NA lav i begge gruppene 

og det kan derfor ikke trekkes sikre konklusjoner vedrørende BAASIS© som egnet 

måleverktøy ut i fra disse resultatene. 

 

Tidsavvik, ±2 timer avvik fra anbefalt inntak av immunsuppressiva, var i resultatene den 

vanligste årsaken til at pasienter ble klassifisert som NA 1 år etter transplantasjon (Tabell 

3.3). Det er i litteraturen vist at tidsavvik som singelmarkør for NA, kan overestimerte antall 

NA [31]. Det er rapportert at 4 timer avvik fra anbefalt doseringstidspunkt har minimale 

farmakokinetiske konsekvenser [21]. Tidsavvik ±2 timer fra anbefalt doseringstidspunkt kan 

være for strengt til å klassifisere pasienten som NA. Det er likevel anbefalt å bruke denne 

grensen for å fange opp små avvik i ISB og tidsavvik er en viktig markør for NA [19]. 

Takrolimus er et dosekritisk legemiddel med smalt terapeutisk vindu [18, 19] og riktig 

tidspunkt for inntak av dosen er viktig for å få maksimal nytte og effekt av ISB [46]. Det er 

tidligere rapportert at små avvik i forskrevet ISB øker risikoen for tap av graft og sen akutt 

rejeksjon [41, 45, 46]. På bakgrunn av disse funnene vil det være interessant å se på insidens 

av komplikasjoner relatert til ISB i studiepopulasjonen i senere tid.  

 

Resultatene av andelen klassifisert som NA av BAASIS©-total var 22% i gruppe B. Tidligere 

studier har vist lignende andel NA [28-31]. Andelen klassifisert som NA av BAASIS© er 

høyere i gruppe B (22%) enn i gruppe A (5%). (Tabell 3.4). I litteraturen er NA vist å øke 

med tid etter transplantasjon [32-34]. Disse studiene følger pasientene over en lengre periode, 

gjerne 3-5 år, og vi kan derfor ikke sammenligne resultatene i denne studien direkte med 

resultatene i litteraturen. Likevel fanger BAASIS© opp en signifikant forskjell mellom 

andelen NA 8 uker etter transplantasjon og andelen NA 1 år etter transplantasjon. Ettersom 

gruppe A og B er to forskjellige studiepopulasjoner kan vi ikke trekke sikre konklusjoner i 

forhold til dette. Resultatene i hovedstudien vil undersøke dette videre da gruppe A følges 

opp 1 år etter transplantasjon. 

 

Resultatene viste ingen signifikant forskjell i andel NA mellom menn og kvinner i noen av 

gruppene. Det er ikke enighet i litteraturen om det er forskjell mellom kjønn [39, 41]. Det var 

heller ingen forskjell i andel NA mellom pasienter med levende donor og pasienter med 

avdød donor. Dette ble bare undersøkt i gruppe B da det var for få pasienter som var NA til å 

undersøke en eventuell forskjell i gruppe A. 
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VAS viste i resultatene for gruppe B signifikant forskjell mellom pasienter klassifisert som 

adherent (99,8) og NA (93,5) av BAASIS©. Forskjellen var ikke signifikant i gruppe A. Det 

kan være en følge av at få pasienter er klassifisert som NA i gruppe A. Ut i fra resultatene 

kan vi ikke bestemme en grense for hvilken verdi som klassifiserer pasienten som NA. Det 

finnes heller ingen grense i litteraturen [56]. 

 

4.2 Helsepersonells score av pasientens adherence 
Resultatene viste at 3% av pasientene ble klassifisert som NA av helsepersonell i gruppe A 

og 12% av pasientene ble klassifisert som NA av helsepersonell i gruppe B. Andelen 

klassifisert som NA av helsepersonell, er lavere enn andelen klassifisert som NA i 

selvrapporteringen. Pabst et al. har i litteraturen vist at helsepersonell klassifiserer færre som 

NA enn selvrapportering [54]. Det er ingen korrelasjon mellom score fra helsepersonell og 

selvrapportering av NA. Det er i litteraturen tidligere rapportert av Hsiau et al. at 

selvrapportering ikke korrelerer med klassifisering fra helsepersonell [59]. Det er ikke mulig 

å trekke sikre konklusjoner ut i fra resultatene i denne masteroppgaven. Det vil være 

interessant å se på korrelasjonen mellom BASSIS© og score fra helsepersonell hos gruppe A 

1 år etter transplantasjonen, dette fordi helsepersonells score hadde tendens til positiv 

korrelasjon i gruppe B. 

 

4.3 Variasjon i takrolimus-konsentrasjon 
I denne studien var ikke IPV i takrolimus-konsentrasjon signifikant forskjellig mellom de 

som ble klassifisert som NA av BAASIS© og de som ble klassifisert som adherent av 

BAASIS© i noen av gruppene.  

Resultatene viste heller ingen signifikant forskjell i IPV mellom de som ble klassifisert som 

NA av helsepersonell og de som ble klassifisert som adherent av helsepersonell. Kombinerer 

man gruppe A og B som en gruppe er det derimot signifikant forskjell i IPV mellom pasienter 

klassifisert som adherent (10,8%) og NA(15,2%) av helsepersonell (Tabell 3.10). Dette 

funnet kan tyde på at det er for få pasienter i de ulike gruppene, og for få pasienter klassifisert 

som NA, til å kunne trekke en sikker konklusjon om korrelasjon mellom måleverktøyene. I 

litteraturen er det motstridende funn  om korrelasjon mellom selvrapportering, klassifisering 

fra helsepersonell og konsentrasjonsmålinger. Shemesh et al. fant i sin studie korrelasjon 

mellom IPV og selvrapportering og klassifisering fra helsepersonell [59]. Flere andre studier 

fant at høy IPV har vist å ha sammenheng med økt risiko for rejeksjon og tap av graft uten at 
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det korrelerte med selvrapportering og helsepersonells vurdering av adherence [20, 61, 62]. 

En studie av Pabst et al. fant heller ingen korrelasjon mellom helsepersonells vurdering og 

IPV [54]. 

 

En svakhet i utregningen av IPV er at det i gruppe B er antatt at dosen er stabil ved de 3 siste 

konsentrasjonene. Er ikke dosen stabil vil IPV være lavere enn i våre beregninger. 

Takrolimus er et legemiddel med stor intraindividuell variasjon i kinetikk [22, 51] og høy 

IPV er ikke enstydig med NA. Det er i litteraturen sett på IPV over en lengre tidsperiode etter 

transplantasjon, for eksempel i 3-5 år [20]. Det kan være en fordel da dosen vil stabilisere seg 

over tid og bedre kunne reflektere NA. 

 

I denne masteroppgaven er SDtac>2 µg/L brukt i analysene som en grense for å klassifisere 

pasienter som NA ut i fra variasjoner i takrolimus-konsentrasjoner. Denne grensen er 

tidligere brukt i litteraturen av Sapir et al. [20]. SDtac >2,5 µg/L og SDtac>3 µg/L er i 

studien til Sapir et al. vist å korrelere bedre med akutt rejeksjon og tap av graft [20]. I denne 

studien var det imidlertidlig svært få pasienter som hadde SDtac >2,5 µg/L og vi valgte 

derfor en grense på SDtac>2 µg/L (Tabell 3.9). Analysene viste av variasjonen i takrolimus-

konsentrasjon var lav også kort tid etter transplantasjon. Disse funnene kan tyde på at 

pasienter ved OUS-Rikshospitalet oppnår en stabil serumkonsentrasjon av takrolimus kort tid 

etter transplantasjon. Det kan være en følge av at pasienter er adherent kort tid etter 

transplantasjon, men det er ikke mulig å trekke sikre konklusjoner ut i fra disse funnene. 
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4.4 Tablettelling 
Det ble i studien gjennomført tablettelling hos 51% av pasientene i gruppe A1. Det var 26% 

av pasientene ville ikke delta på telling. Det kan skyldes at tablettellingen skjer tidlig i 

posttransplantasjonsfasen, og pasientene uttrykte at det var upraktisk å ta med alle tablettene 

til kontroll. Grunnen til at 23% av tablettellingene uteble var grunn av at tellingene ikke ble 

fullstendig. Årsaken til at tellingene ikke ble fullstendig var at ikke alle tabletter ble medbrakt 

til begge tellingene, eller at pasienten kun møtte opp til én av tellingene. Denne delen av 

studien er i stor grad styrt av at pasienter følger opp selv. Til tross for at pasientene fikk et 

skjema med informasjon om hva som skulle skje til de ulike datoene gav pasienter uttrykk for 

at det var vanskelig å følge opp da permisjoner og hjemreiser kom i veien for tablettellingene. 

Som tidligere nevnt skjer tablettellingen tidlig i posttransplantasjonsfasen, men etter de er 

skrevet ut fra sengepost. Noen av pasientene bodde hjemme mens andre ofte fikk permisjon 

for å reise hjem i perioden tablettellingen skulle gjennomføres. 

 

Tablettelling klassifiserte 20% av pasientene, som deltok på tablettelling, som NA. Det var 

ingen korrelasjon mellom selvrapportering og tablettelling. Det var 1 pasient som ble 

klassifisert som NA av både selvrapportering og tablettelling, men pasienten ble da 

klassifisert som NA av selvrapporteringen på tid. Ettersom pasientene i gruppe A1 besvarte 

BAASIS© sekvensielt er det flere besvarelser av BAASIS© som burde fanget opp avviket 

funnet i tablettellingen. Det er derfor usikkert om pasienten faktisk var NA eller hadde glemt 

å ta med alle tablettene til begge tellingene. 

 

I resultatene er 8 pasienter klassifisert som NA av tablettelling, men adherent av 

selvrapporteringen. De som innrømmer å være NA på selvrapporteringen er det, men man 

kan likevel ikke utelukke at pasienter kan være NA til tross for at det ikke rapporteres i 

selvrapporteringen. Det kan imidlertidlig også være en følge av at ikke alle legemidlene ble 

medbragt til begge tellingene. Det er derfor ikke mulig å trekke sikre konklusjoner ut i fra 

disse resultatene. 

 

Resultatene viste ingen signifikant forskjell i IPV mellom pasienter klassifisert som NA eller 

adherent av tablettelling. Tablettelling korrelaterte heller ikke med noen av de andre 

måleverktøyene. Disse funnene kan tyde på at tablettelling ikke er en egnet måte å måle NA 

på til tross for at det tidligere er rapportert i litteraturen som gullstandarden [51]. I denne 
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studien er derimot tablettelling gjennomført på svært få pasienter og vil i denne 

masteroppgaven ikke være et egnet verktøy for å validere BAASIS©.  

 

4.5 Kombinasjon av måleverktøy 
Det er i litteraturen anbefalt å kombinere flere måleverktøy for å øke sensitiviteten av mål på 

adherence [19]. I denne studien karakteriserer verktøyene ulike populasjoner som NA. 

Ettersom andelen klassifisert som NA er lav, i alle de ulike måleverktøyene, er det interessant 

å se på andelen NA ved å kombinere verktøyene.  

 

I denne studien er BAASIS© det eneste av verktøyene hvor målt andel NA kommer av at 

pasienten selv innrømmer å være NA. De som klassifiserer seg som NA i selvrapporteringen 

er mest sannsynlig NA. Det er derimot ikke sikkert at alle som er NA klassifiserer seg selv 

som NA i selvrapporteringen . Det vil derfor være interessant å se på andelen klassifisert som 

NA når man kombinerer BAASIS© med score fra helsepersonell og variasjon i takrolimus-

konsentrasjoner. De andre måleverktøyene vil da kunne si noe om andelen NA som ikke 

fanges opp av BAASIS©. 

 

Resultatene visen en tendens til at NA er høyere desto flere måleverktøy man kombinerer. 

Det er som forventet da ingen av måleverktøyene korrelerer med hverandre og verktøyene 

derfor karakteriserer ulike populasjoner som NA.  

 

I analysene ble det vist en signifikant forskjell mellom gruppe A og B i BAASIS© total 

kombinert med henholdsvis helsepersonells score (Tabell 3.7 ) og helsepersonells score 

sammen med variasjon i takrolimus-konsentrasjoner (Tabell 3.8 ). Resultatene viste at 

BAASIS© dose kombinert med helsepersonells score ikke viste signifikant forskjell mellom 

gruppe A (6%) og B (13%) (Tabell 3.7). BAASIS© total, helsepersonells score og variasjon i 

takrolimus-konsentrasjon viste signifikant forskjell mellom gruppe A(6%) og gruppe B 

(22%) (Tabell 3.8). Disse resultatene indikerer at tidsavvik må inkluderes for å kunne se en 

forskjell i andelen NA over tid etter transplantasjon basert på BAASIS©. 

 

Resultatene kan tyde på at andelen NA i gruppe A er for lav til å kunne validere BAASIS© 

på en god måte opp mot de andre måleverktøyene. Det vil videre være interessant å se på 
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utviklingen i gruppe A og om andelen NA i gruppe A 1 år etter transplantasjon gjenspeiler 

andelen NA i gruppe B.  

4.6 Måleverktøy som senere skal innhentes til 

hovedstudien  
På bakgrunn av begrenset tid i masteroppgaven var det ikke mulig å innhente/gjennomføre 

flere måleverktøy, men flere måleverktøy vil bli en del av hovedstudien. Data fra 

Reseptregisteret kom ikke med i denne masteroppgaven, da søknaden om konsesjon for 

kobling ikke enda var innvilget av Datatilsynet. Annen data var ikke mulig å innhente, da 

studieforløpet ikke hadde kommet langt nok.  

 

Reseptregisteret  

Data fra resepter av takrolimus, mykofenolat og prednisolon hentet fra apotek, i perioden fra 

transplantasjonsdato til og med 18 måneder etter, vil bli innhentet fra Reseptregisteret og tatt 

med i hovedstudien. Intervallet mellom to uthentinger fra apoteket vil bli sammenlignet med 

forskrevet og utlevert dose.  

 

Klinisk utfall  

Insidensen av akutte rejeksjonsepisoder vil bli innsamlet fra journaldata for alle deltakere i 

gruppe A1 og A2 ved 1-årskontrollen. Både kliniske utfall og behandlede akutte rejeksjoner 

og biopsi verifisert rejeksjoner blir innhentet. Dette vil bli en del av hovedstudien.  

 

4.7 Svakheter i studien 
Det var 32 pasienter som, etter å ha fått informasjon om studien, takket nei til å delta. Man 

vet ingenting om andelen NA blant disse. Man kan derfor bare spekulere i om det er en stor 

andel av de som takket nei som er NA til sin ISB og ikke fanges opp i denne studien.  

 

4.8 Veien videre 
På bakgrunn av begrenset tid i masteroppgaven er ikke alle pasienter inkludert i studien. 

Inkludering og oppfølgning av pasienter, samt innhenting av data fra reseptregisteret og 

kliniske utfall gjenstår fortsatt. Etter valideringsstudien er avsluttet vil det kunne være 

interessant å følge nyretransplanterte over lengre tid etter transplantasjonen for å ytterligere 

undersøke utviklingen av NA over tid etter transplantasjon. 
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5 Konklusjon 
 

BAASIS© spørreskjema ser ut til å kunne brukes i klinikken da det er enkelt for pasientene å 

gjennomføre. Svarresponsen er som forventet av et selvrapporteringsverktøy og lik i 

nettversjonen og papirversjonen. BAASIS© sammenlignet med andre måleverktøy har hittil 

ikke vist noen god korrelasjon, men det er fortsatt mye data som mangler i gruppe A og fører 

til at flere statistiske analyser ikke er gjennomførbare ennå. 

 

BAASIS© identifiserer NA blant nyretransplanterte, og andelen NA av BAASIS© 1 år etter 

transplantasjon samsvarer med resultater i litteraturen. Det ser ikke ut til å være noen forskjell 

i NA mellom gruppe A1 og gruppe A2 8 uker etter transplantasjon til tross for at gruppe A1 

besvarte BAASIS© sekvensielt. Det ser ut til at det er en økt tendens av NA lengre ut i 

transplantasjonsforløpet. På bakgrunn av disse resultatene kan man enda ikke konkludere 

med at BAASIS© er en egnet måte å måle adherence på, man kan likevel se en tendens til at 

BAASIS© i hvert fall fanger opp en stor gruppe av de som faktisk er NA.  

 

Studien må gjennomføres i sin helhet før det med sikkerhet kan konkluderes med at 

BAASIS© er et godt egnet måleverktøy for NA og at resultatene fra BAASIS© burde tas inn 

i den årlige oppfølgningen av NNR. Det er tidlig å si noe om hvilke måleverktøy som burde 

kombineres, men resultatene indikerer at IPV i takrolimus-konsentrasjon tendenser til 

korrelasjon med helsepersonells klassifisering. En kombinasjon av BAASIS©, 

helsepersonells vurdering og IPV av takrolimus-konsentrasjon ser ut til å være den beste 

kombinasjonen av verktøy for å kunne fange opp nyretransplanterte som er NA til sin ISB.  
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Appendix A - BAASIS©-spørreskjema 

 
  

Basel evalueringsskala for etterlevelse av behandling med 
immundempende medisiner (BAASIS© skriftlig spørreundersøkelse) 

	

Side	1	av	5	
BAASIS	skriftlig	spørreundersøkelse		

University	of	Basel,	Leuven-Basel	Adherence	Research	Group,	Institute	of	Nursing	Science,	University	of	Basel,	Switzerland,	2005.	Tillatelse	

og	betingelser	for	bruk	av	BAASIS©	kan	fås	på	forespørsel:	sabina.degeest@unibas.ch		

	

	

	

	

Pasientens	navn	 	 	 	 	 Dato	for	pasientens	besøk	_	_	/	_	_	/	_	_	

	

	

Introduksjon	til	spørreundersøkelsen	
	

Immundempende	medisiner	er	de	tablettene	du	tar	for	at	kroppen	ikke	skal	avstøte	

transplantatet.	Vi	vet	at	det	for	mange	kan	være	vanskelig	å	ta	immundempende	medisiner	

på	riktig	måte	og	til	samme	tid	hver	dag.	

	

Vi	ønsker	å	undersøke	hvordan	du	bruker	disse	medisinene	i	ditt	daglige	liv	og	hjelpe	

deg	til	å	få	maksimal	effekt	av	dem.	

	

Vi	ber	deg	svare	så	nøyaktig	og	oppriktig	som	mulig	på	følgende	spørsmål.	Be	om	hjelp	hvis	

du	trenger	det.	
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Basel evalueringsskala for etterlevelse av behandling med 
immundempende medisiner (BAASIS© skriftlig spørreundersøkelse) 

	

Side	2	av	5	
BAASIS	skriftlig	spørreundersøkelse		
University	of	Basel,	Leuven-Basel	Adherence	Research	Group,	Institute	of	Nursing	Science,	University	of	Basel,	Switzerland,	2005.	Tillatelse	
og	betingelser	for	bruk	av	BAASIS©	kan	fås	på	forespørsel:	sabina.degeest@unibas.ch		

	
	
1a.	 Kan	du	huske	å	ikke	ha	tatt	en	dose	av	noen	av	dine	immundempende	medisiner	de	
siste	fire	ukene?	
	

□	Ja	 	 □	Nei	
	
(Hvis	ja):	Husker	du	hvor	ofte	det	skjedde?	
	

□	Én	gang	
□	To	ganger	
□	Tre	ganger	
□	Fire	ganger	
□	Mer	enn	4	ganger	
	
1b.	 (Fylles	bare	ut	hvis	svaret	på	1a	var	"Ja")	
Kan	du	huske	å	ha	hoppet	over	to	eller	flere	doser	på	rad	av	dine	immundempende	
medisiner	de	siste	fire	ukene?	
	

□	Ja	 	 □	Nei	
	
(Hvis	ja):	Husker	du	hvor	ofte	det	skjedde?	
	

□	Én	gang	
□	To	ganger	
□	Tre	ganger	
□	Fire	ganger	
□	Mer	enn	4	ganger	
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Basel evalueringsskala for etterlevelse av behandling med 
immundempende medisiner (BAASIS© skriftlig spørreundersøkelse) 

	

Side	3	av	5	
BAASIS	skriftlig	spørreundersøkelse		
University	of	Basel,	Leuven-Basel	Adherence	Research	Group,	Institute	of	Nursing	Science,	University	of	Basel,	Switzerland,	2005.	Tillatelse	
og	betingelser	for	bruk	av	BAASIS©	kan	fås	på	forespørsel:	sabina.degeest@unibas.ch		

	
2.	De	immundempende	medisinene	skal	tas	til	bestemte	tider,	etter	anbefaling	fra	ditt	
transplantasjonsteam.	
	
Kan	du	huske	å	ha	tatt	dine	immundempende	medisiner	mer	enn	2	timer	før	eller	etter	
anbefalt	tidspunkt	de	siste	fire	ukene?	
	

□	Ja	 	 □	Nei	
	
(Hvis	ja):	Husker	du	hvor	ofte	det	skjedde?	
	

□	Én	gang	
□	2–3	ganger	
□	4–5	ganger	
□	Hver	2.–3.	dag	
□	Nesten	hver	dag	
	
3.	Har	du	endret	den	forskrevne	dosen	(for	eksempel	tatt	flere	eller	færre	tabletter)	av	
dine	immundempende	medisiner	de	siste	fire	ukene,	uten	at	legen	har	bedt	deg	om	det?	
	

□	Ja	 	 □	Nei	
	
4.	Har	du	sluttet	helt	å	ta	dine	immundempende	medisiner	i	løpet	av	det	siste	året,	uten	
at	legen	har	bedt	deg	om	det?	
	

□	Ja	 	 □	Nei	
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Basel evalueringsskala for etterlevelse av behandling med 
immundempende medisiner (BAASIS© skriftlig spørreundersøkelse) 

	

Side	4	av	5	
BAASIS	skriftlig	spørreundersøkelse		
University	of	Basel,	Leuven-Basel	Adherence	Research	Group,	Institute	of	Nursing	Science,	University	of	Basel,	Switzerland,	2005.	Tillatelse	
og	betingelser	for	bruk	av	BAASIS©	kan	fås	på	forespørsel:	sabina.degeest@unibas.ch		

	
5.	Til	slutt	vil	vi	be	deg	vurdere	i	hvilken	grad	du	har	klart	å	ta	dine	immundempende	
medisiner	som	forskrevet	de	siste	fire	ukene.	
	
Ta	utgangspunkt	i	skalaen	på	neste	side	og	angi	hvor	stor	del	av	tiden	du	mener	at	du	tok	
de	immundempende	medisinene	korrekt	(ta	hensyn	til	både	om	og	når)	de	siste	fire	ukene?	
	
	
	
For	eksempel:	

0	%	=	tok	aldri	medisinene	som	forskrevet	
50	%	=	tok	medisinene	som	forskrevet	halvparten	av	tiden	
100	%	=	tok	alltid	medisinene	som	forskrevet	
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Basel evalueringsskala for etterlevelse av behandling med 
immundempende medisiner (BAASIS© skriftlig spørreundersøkelse) 

	

Side	5	av	5	
BAASIS	skriftlig	spørreundersøkelse		
University	of	Basel,	Leuven-Basel	Adherence	Research	Group,	Institute	of	Nursing	Science,	University	of	Basel,	Switzerland,	2005.	Tillatelse	
og	betingelser	for	bruk	av	BAASIS©	kan	fås	på	forespørsel:	sabina.degeest@unibas.ch		

	

	
	 	 	 	 100	 	 Tok	alltid	medisinene	som	
forskrevet	
	
	
	 	 	 	 	 90	
	
	
	 	 	 	 	 80	
	
	
	 	 	 	 	 70	
	
	
	 	 	 	 	 60	
	
	
	 	 	 	 	 50	
	
	
	 	 	 	 	 40	
	
	
	 	 	 	 	 30	
	
	
	 	 	 	 	 20	
	
	
	 	 	 	 	 10	
	
	
	 	 	 	 	 	0	 	 Tok	aldri	medisinene	som	forskrevet	
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Appendix B – Samtykkeskjema 

  



	 45	

  
 


