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Sammendrag 
Bakgrunn: 3 - 6 % av alle barn i verden har diagnosen Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) og 2/3 av disse vil ha rester eller tegn på ADHD i voksen alder. Den 

hyppigste formen for behandling av ADHD i dag er metylfenidat-preparater. Det er gjort 

noen få studier der akupunktur har blitt dokumentert å redusere symptomer ved ADHD. Det 

er ikke funnet studier som har undersøkt virkningen av akupunktur i tillegg til metylfenidat-

preparater med studiedesignet RCT. 

 

Mål: Denne studien er utformet som en pilotstudie for å gi kunnskap for videre forskning. 

Problemstilling: ”Er det forskjell i selvrapporterte symptomer hos voksne personer med 

ADHD som bruker metylfenidat-preparater og mottar behandling hos akupunktør mot dem 

som kun bruker metylfenidat-preparater?”. 

 

Metode: Dette er en randomisert kontrollert studie (RCT) med to grupper: En testgruppe 

(n=10) hvor personer med ADHD brukte medisiner som vanlig og samtidig mottok 

behandling hos akupunktør, og en kontrollgruppe (n=9) hvor personer med ADHD brukte 

medisiner som vanlig, men ikke mottok behandling hos akupunktør. Testgruppen mottok 

behandling to ganger i uken i fem til syv uker. Et spørreskjema ble utdelt ved første 

behandling (baseline), neste spørreskjema midt i behandlingsforløpet (tre til fire uker etter 

baseline) og siste spørreskjema ble delt ut en uke etter siste behandling (tre til fire uker etter 

midt-test). Deltakerne i kontrollgruppen besvarte spørreskjemaene i samme tidsrom som 

testgruppen. I tillegg fikk alle deltakerne et spørreskjema tre uker før baseline (pretest). Hele 

undersøkelsesperioden varte fra ni til elleve uker. Det ble undersøkt forskjeller mellom de to 

gruppene ved å analysere korrelasjon fra spørreundersøkelser før og etter intervensjon, samt å 

sammenligne gruppenes forskjeller. Wilcoxon’s Signed Rank Test ble brukt for å analysere 

forløp i testgruppe og kontrollgruppe. Det ble brukt Mann-Whitney U Test for å analysere 

forskjeller mellom gruppene. Det ble også analysert spørreskjemaets validitet ved test-retst 

ved å bruke Intra-class correlation coefficient. 

 

Resultater: Det var flere menn i testgruppen (n=6, median alder 23 år) enn i kontrollgruppen 

(n=1, median alder 29 år) og det var flere kvinner i kontrollgruppen (n=8, median alder 27 år) 

enn i testgruppen (n=4, median alder 36,5 år). Det var liten forskjell i mengde medisiner og 

lengde for medisinbruk mellom gruppene. Rekruttering var en stor utfordring i denne studien. 
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Konklusjon: Det er gjennomførbart å utføre en større studie som bygger på erfaringer denne 

studien har vist. Studien har vist en tendens til noe større forskjell i selvrapporterte 

symptomer hos deltakerne med ADHD som fikk behandling hos akupunktør i tillegg til 

medikamentell behandling, men forskjellen var ikke signifikant. Tendensen som denne 

studien viste kan forskes videre på med et større utvalg. Det var få rapporterte bivirkninger. 

 

Nøkkelord: ADHD, akupunktur, metylfenidat, KAM, RCT, pilot, norsk. 
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Abstract 
Background: In the world 3 – 6 % of all children have the diagnose Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) and in 2/3 some degree of ADHD will follow as adults. The 

treatment for ADHD today is usually methylphenidate-drugs. There have been some studies 

where acupuncture is documented to reduce symptoms of ADHD. There has not been found 

studies where acupuncture is used together with methylphenidate-drugs with the study design 

RCT. 

 

Objective: This study is designed as a pilot study to gain new knowledge for further 

research. Research question: “Are there differences in self-reported symptoms in adult 

persons with ADHD that uses methylphenidate and receives treatment by an acupuncturist 

compared with those who only use methylphenidate-drugs?”. 

 

Methods: This is a two-armed randomized controlled trial (RCT) with two groups: A test 

group (n=10) where people with ADHD used medication as usual and simultaneously 

received treatment by an acupuncturist and a control group (n=9) where people with ADHD 

used medication as usual, but didn’t receive treatment by an acupuncturist. The test group 

received treatment twice a week in five to seven weeks, where a survey was handed out at the 

same day as the first treatment (baseline), next survey in the middle of the course of treatment 

(three to four weeks after baseline) and the last survey was given a week after the last 

treatment (three to four weeks after the middle test). The participants in the control group 

completed their surveys at the same time period as the test group. All the participants 

additionally completed a survey three weeks before baseline (pretest). The whole testing 

period lasted nine to eleven weeks. It was studied differences between two groups by 

analyzing the correlation from the surveys before and after the intervention and comparing 

the differences of the groups. Wilcoxon’s Signed Rank Test was used to analyze the 

progression in the test group and in the control group. Mann-Whitney U Test was used to 

analyze differences between groups. The validity of the survey was analyzed by a test-retest 

by using Intra-class correlation coefficients. 

 

Results: There were more men in the test group (n=6, median age 23 years) than in the 

control group (n=1, median age 29 years) and more women in the control group (n=8, median 

age 27 years) than in the test group (n=4, median age 36,5 years). There was little difference 
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in quantity of medication and length of medication use between the groups. Recruitment was 

a great challenge in this study. 

 

Conclusion: It is feasible to conduct a larger study that builds on the experiences that this 

study has shown. This study has shown a tendency that there was a slightly bigger difference 

in self-reported symptoms with the participants who received acupuncture treatment, but the 

difference was not statistically significant. The tendency this study has shown may undergo 

further research with more participants. There were little reported side effects. 

 

Keywords: ADHD, acupuncture, methylphenidate, CAM, RCT, pilot, Norwegian 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
På verdensbasis har 3 – 6 % av alle barn diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) og 2/3 har rester eller tegn på ADHD i voksen alder. ADHD regnes som en 

nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, uro, rastløshet og 

impulsivitet. Disse problemområdene gjør det krevende for personen med ADHD å fullføre 

oppgaver og ofte er deres arbeid  ufullstendig og bærer preg av hastverk (American 

Psychology Association, 2013). 

 

Den hyppigste formen for behandling av ADHD i dag er medisiner (metylfenidat-preparater), 

psykologisk behandling og livsstilplanlegging (Helsedirektoratet, 2014). Ritalin® er et 

metylfenidat-preparat og er det vanligste sentralstimulerende middelet i bruk i Norge 

(Helsedirektoratet, 2014). Det er ikke funnet studier på bruk av ADHD medisiner i samme 

aldersgruppe som er brukt i denne studien, men det var registrert 250 brukere av ADHD 

medisiner i 2004 i gruppen 50 – 70 år mot 1175 i 2011 (Eikeland, 2012). Forskning på disse 

medisinene viser at metylfenidat-preparater kan redusere ADHD-symptomer fra minimum 44 

% (Spencer et al., 2005) til maksimum 84,5 % bedring (Adler et al., 2009b) hos voksne. 

 

Komplementær og alternativ medisin (KAM) er behandlingsformer som normalt ikke tilbys i 

det offentlige helsevesen (Kaminska & Foulsham, 2013). Bruk av KAM er vanlig i Norge, 

hvor ca 50 % av befolkningen oppgir at de bruker en eller flere former for KAM1. 

Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin (TKM) som defineres som KAM og 

akupunktur er den KAM-behandlingsformen som er mest brukt og best kjent i Norge. 

Utdanning i akupunktur er godkjent som bachelorstudium i Norge av Nasjonalt organ for 

kvalitet i utdanningen (NOKUT) og akupunktur tilbys i dag ved 37 % av norske sykehus 

(Jacobsen et al., 2015). Ved en undersøkelse i 2012 hadde 29 % av den norske befolkningen 

oppsøkt akupunktør og 28 % av disse oppsøkte akupunktør det siste året. Av de som 

oppsøkte akupunktør det siste året opplevde 53 % hel eller delvis lindring av sin plage som 

følge av behandlingen (Opinion, 2012). Verdens Helseorganisasjon (WHO) har publisert en 

omfattende liste over de vanligste tilstander hvor akupunktur blir brukt (WHO, 2002). WHO 

planlegger å ha et økt fokus på akupunkturforskning i tidsrommet 2014 – 2023 (WHO, 2013). 

																																																								
1 Varierer av hvordan KAM defineres.  
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Det er gjort noen få studier hvor akupunktur har blitt dokumentert å redusere symptomer ved 

ADHD. Li et al. (2010) konkluderer med at akupunktur sammen med adferdsterapi har bedre 

effekt enn narre-akupunktur2 i tillegg til adferdsterapi på barn. Huang et al. (2012) mener 

akupunktur kan brukes som supplerende behandling for å redusere ADHD symptomer hos 

barn. Det er usikkert hvordan resultatene ville vært på voksne. Det er ikke funnet RCT-

studier som undersøker bruk av akupunktur i tillegg til metylfenidat-preparater. Det er 

nødvendig med ytterligere forskning på dette området. 

 

1.2 Mål og problemstilling 
Denne studien undersøker forskjeller og endringer på voksne personer med ADHD som 

bruker metylfenidat-preparater og mottar behandling hos akupunktør sammenlignet med dem 

som kun bruker metylfenidat-preparater. 

 

Problemstilling: ”Er det forskjell i selvrapporterte symptomer hos voksne personer med 

ADHD som bruker metylfenidat-preparater og mottar behandling hos akupunktør mot dem 

som kun bruker metylfenidat-preparater?”. 

 

Studien er en pilotstudie og undersøker dermed gjennomføringsevne for å tilrettelegge for en 

en større studie senere. 

 

Studien undersøker ”behandling hos akupunktør” og ikke den nålespesifikke effekten av 

akupunktur. 

																																																								
2 uttrykk forklart i NIFAB. 2014a. 
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2 Teori 
En teoretisk referanseramme vil bidra til å belyse problemstillingen. ADHD er en omstridt 

diagnose, noe som kan forstås bedre ved at det gjøres rede for sykdomsbegrep generelt og 

diagnosen ADHD spesielt. Det medfører også visse utfordringer å forske på KAM. Disse 

utfordringene er det gjort rede for under, hvor det gjøres rede for kinesisk medisin generelt og 

akupunktur spesielt. Det presenteres også tidligere forskning i slutten av dette kapittelet. 

 

2.1 Sykdomsbegrep 
Sykdomsbegrep er et hjelpemiddel for å forstå hva sykdom er og kan hjelpe med å forstå 

noen diagnoser bedre (Hofmann, 2008). ADHD er en omstridt diagnose og det er fordelaktig 

å kjenne til sykdomsbegrepene som er knyttet til diagnosen. Dette kapittelet gir en 

bakgrunnsforståelse av sykdomsbegrep, men vil ikke være med i den videre diskusjonen. 

 

For å forstå hva sykdom er, kan sykdom deles inn i perspektiver. Ulike perspektiv på sykdom 

kan illustreres med følgende engelske ord (Hofmann, 2008):  

• ’Disease’, hvor det gjøres funn som tyder på sykdom uten at pasienten nødvendigvis 

selv merker det, eksempelvis høyt blodtrykk. 

• ’Illness’, hvor pasienten selv føler seg syk uten at det er noen diagnostiske funn på 

sykdom, eksempelvis fibromyalgi. 

• ’Sickness’, hvor pasienten er syk i et sosialt perspektiv, eksempelvis at pasienten er 

hjemme fra jobb grunnet sykdom, hvilket er sosialt akseptabelt. 
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Figur	1	-	Illustrasjon	av	forholdet	mellom	tre	begrep	på	sykdomsperspektiv	

	
ADHD innebærer alle overnevnte sykdomsbegrep. Diagnosen ADHD settes av en psykriater 

når en person har tilstrekklige tegn til å oppfylle diagnosens krav (’disease’). Personer med 

ADHD kan selv føle symptomer som konsentrasjonsvansker og har dermed en subjektiv 

følelse av sykdom (’illness’). Diagnosen er sosialt akseptert (’sickness’), personer med 

ADHD kan eksempelvis få tilrettelegging i skolesammenheng. Diagnostisering hos 

akupunktør foregår hovedsakelig gjennom utspørring og begrepet ’illness’ er sterkt 

utslagsgivende for behandling hos akupunktør (Arnesen et al., 2009). 

 

Diagnoser er kulturelt og sosialt konstruert. Det er en oppblomstring av nye diagnoser som 

kan være knyttet til samfunnsmessig utvikling: El-allergi, amalgamsyndrom, fibromyalgi og 

utbrenthet. Her følger også ADHD, hvor diagnosen ADHD gis til personer på bakgrunn av 

tegn og symptomer som tidligere var sett på som karakteristika eller personlighetstyper. Det 

har vært et behov for å diagnostisere disse personene, som fører til en handling rundt dem det 

gjelder. Dette viser makten til diagnoser. Vi setter navn på et fenomen, lager en diagnose og 

fenomenet blir anerkjent av helse-Norge (Johannisson, 2007). ”Diagnoser fødes, gjør 

karriere og dør” (Johannisson, 2007 s.19). Den kulturelle betydningen vises blant annet ved 

at 9 % av skolebarn i USA bruker ADHD-medisiner hvor samme målgruppe i Frankrike er 

under 0,5 % (Wedge, 2015). Landene har ulike diagnosemetoder. Spesialist i klinisk 

barnepsykologi og kjønnsforsker Per Are Løkke, reiser spørsmål i avisen morgenbladet om 

diagnosen ADHD kan være et kulturelt syndrom. Denne påstanden blir avvist av Pål Zeiner 

som regnes som Norges fremste ekspert på ADHD, men i avisartikkelen ble årsaken ikke gitt. 

'disease'

'illness''sickness'
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2.2 ADHD 
Diagnosen ADHD settes dersom en eller flere av følgende kriterier er så påfallende at det 

forstyrrer eller hindrer mental-, kognitiv- eller sosial funksjon: Oppmerksomhetssvikt, 

hyperaktivitet eller impulsivitet (American Psychology Association, 2013). Diagnosen settes 

på basis av 18 diagnosetegn fra Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV, nylig utgitt DSM-V). DSM-IV kategoriserer ADHD inn i tre diagnosegrupper: 

314.01: Kombinert type, 314.00: Hovedsakelig oppmerksomhetsvansker og 314.01: 

Hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type (American Psychology Association, 2013). 

Symptomer kan eksempelvis være problemer med å organisere eget liv, vanskeligheter med å 

sette i gang et prosjekt, liten tålegrense for kjedsomhet, lett å distrahere, impulsivitet, 

humørsvingninger og rastløshet (Helsedirektoratet, 2014). Tidligere forskning viser at barn 

med ADHD gir stor respons på placebobehandling (Pelham et al., 1995). 

 

2.3 Metylfenidat 
Medisinen som brukes mest i Norge ved ADHD er metylfenidat-preparatet Ritalin 

(Helsedirektoratet, 2014). Virkningsmekanismen er enda ikke klarlagt, men det antas at 

metylfenidat stimulerer hjernebarken og muligens det retikulære aktiverende system 

(Felleskatalogen, 2012). Ritalin er et sentralstimulerende middel som foreskrives dersom 

hjelpetiltak alene ikke er nok og medisineringen tilpasses den enkeltes behov. Ritalin brukes 

flere ganger daglig i faste intervaller. Concerta er også et sentralstimulerende middel av 

tilnærmet lik oppbygning som Ritalin som brukes ved ADHD, men er en depottablett, hvilket 

gjør at pasienten kun tar en tablett daglig. 

 

I likhet med diagnosen ADHD, er også medisinbruken ved ADHD omstridt. Elsa Wendel 

Adalbéron, forfatteren av boken ”Alt du ikke får vite om ADHD og Ritalin” og hjemmesiden 

www.wendel.no er motstander av medisinbruken ved ADHD. Hun hevder at Ritalin/Concerta 

ikke er ment til barn og forteller om ødeleggende bivirkninger som gjør medisinen farlig å 

bruke. Diagnosens- eller medisineringens omstridthet vil ikke diskuteres i denne oppgaven, 

men det er verd å bemerke at det finnes flere syn på behandlingen av personer med ADHD. 
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2.4 Tradisjonell kinesisk medisin (TKM)  
Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er en fellesbetegnelse for behandlingsmetoder som 

akupressur, tuina-massasje, kopping-massasje, moxibusjon, urtemedisin og akupunktur. 

Felles er diagnosesystemet og behandlingsprinsippet hvor formålet er å få Qi til å flyte fritt i 

meridianene. Qi er vanskelig å oversette til norsk, men kan oversettes til ’energi’ (NIFAB, 

2014b). Kapittel 2.4 Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) og 2.5 Akupunkturpunkt er forsøkt 

skrevet forståelig for personer som ikke har akupunkturteoretisk forståelse og kan redusere 

nøyaktigheten noe. 

 

Terminologien innen TKM varierer noe fra vestlig medisin. Eksempelvis omfatter Hjerte i 

TKM også Hjertemeridianen, ikke kun organet. Det gjør at sykdommer som oppstår i 

Hjertemeridianen vil relateres til Hjerte selv om sykdommen merkes et annet sted på 

kroppen. Eksempelvis kan en smerte i håndleddet regnes som en tilstand ved Hjertet siden 

Hjertemeridianen går til håndleddet (Maciocia, 2004). For å skille TKM begrep og begrep 

innen vestlig medisin, skrives TKM begrep i kursiv og med stor forbokstav, slik: Hjerte 

(TKM) i motsetning til hjerte (vestlig). Det samme gjøres med begreper som er spesielle for 

kinesisk medisin, eksempelvis Qi. Dette gjelder ikke punktnavn. Denne terminologien er lik 

British Medical Journal sin standard for begreper om akupunktur. 

 

2.4.1 Akupunktur 
Akupunktur er en minst 2000 år gammel behandlingsform hvor nåler settes i punkter i 

kroppen som fremmer flyten av Qi. Qi flyter fritt i 12 hovedmeridianer og der flyten stopper, 

oppstår det ubalanse som kan gi plager (Maciocia, 2004). De 12 hovedmeridianene er knyttet 

til hvert sitt indre organ, forkortelse i parentes: Hjerte (HT), Tynntarm (SI), Milt (SP), Mage 

(ST), Lunge (LU), Tykktarm (LI), Nyre (KI), Blære (BL), Lever (LR), Galleblære (GB), 

Hjertepose/Perikard (PC) og Trippel Brenner (TE). Sistnevnte organ er et fiktivt organ som 

blant annet er ansvarlig for varme- og væskeutskillelse mellom kroppens øvre, midte og 

nedre del. I tillegg til 12 hovedmeridianer finnes to ekstrameridianer: Governor Vessel (GV) 

og Conception Vessel (CV) og ekstrapunkter som ikke tilhører en meridian. 

 

De 12 organene med tilhørende meridianer kategoriseres inn i fem faser/elementer som deler 

noen fellestrekk: Ild, Jord, Metall, Vann og Tre. Alle organene er samtidig kategorisert som 

Yin eller Yang som også deler noen fellestrekk. Denne kategoriseringen er vist i Tabell 1. 
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Tabell	1	–	Kategorisering	av	de	indre	organer	innen	tradisjonell	kinesisk	medisin	i	fem	fase-	og	Yin	–	Yang	
teori.	

 Yin Yang 

Ild Hjerte og Perikard Tynntarm og Trippel Brenner 

Jord Milt Mage 

Metall Lunge Tykktarm 

Vann Nyre Blære 

Tre Lever Galleblære 

Ekstrameridianer Conception Vessel Governor Vessel 
Begreper	som	gjelder	Tradisjonell	Kinesisk	Medisin	er	skrevet	i	kusiv.	

 

Hver meridian har et ulikt antall akupunkturpunkter hvor punktene nummereres etter 

meridianens retning hvilket er proksimalt (mot kroppen) eller distalt (vekk fra kroppen). 

Eksempelvis er Hjerte meridianens retning fra foten og opp mot kroppen, så syvende punkt 

på Hjerte meridian vil da skrives slik: HT7. Alle punkt har i tillegg et kinesisk navn, hvor 

eksempelvis HT7 heter Shenmen. Punktene vil betegnes på denne måten gjennom denne 

studien. 

 

Akupunktur har i senere tid blitt utviklet til flere undergrupper som Akupunktur 2000, 

øreakupunktur og medisinsk akupunktur (dry needling/triggerpunktbehandling/ 

intramuskulær stimulering) (NIFAB, 2016). 

 

Det er publisert to metaanalyser hvor kontrollering for placebo i akupunkturstudier ble 

undersøkt. Artiklene viste at akupunkturens effekt overgår placeboeffekten og at laser-

akupunktur kan brukes som metode for å kontrollere placebo (Law et al., 2015; Vickers et al., 

2012). Hopton & MacPherson (2010) konkluderte at akupunktur var mer enn kun placebo 

uten å gjøre rede for graden av placebo. 

 

Ved første akupunkturbehandling foretar akupunktøren en utspørring hvor pasienten stilles 

spørsmål om sine plager, og akupunktøren setter plagene inn i et system basert på fem 

element og Yin/Yang. Gjennom utspørring, diagnostikk ved å kjenne på pulsen og 

observasjon av tunge, diagnostiserer akupunktøren hvilke eller hvilket organ som har en 

ubalanse, samt hvordan ubalansen har påvirket det berørte organ. Så velges punkter som 
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balanserer og dermed lindrer plagen. Innstikket ikke ikke nødvendigvis på samme sted som 

plagen. En nål føres inn i valgt punkt til rett dybde for å oppnå følelsen De Qi, som kan føles 

som en prikkende, murrende følelse i akupunkturpunktet. De Qi oppnås når punktet treffer 

riktig lokasjon og dybde ved riktig innstikksretning. Følelsen De Qi er et resultat av at nålen 

fremmer fri flyt av Qi i en meridian hvor flyten har stoppet opp. Av den grunn hevdes det at 

et punkt ikke virker optimalt før De Qi er oppnådd. Likevel er det ikke alle punkt hvor 

pasienten kan merke denne følelsen og følelsen varierer i styrke og intensitet (Maciocia, 

2005). 

 

Akupunktøren må bruke korrekte punkter til riktig diagnose, korrekt antall behandlinger, 

korrekt frekvens på behandlingene og riktig nålestikk for effektiv behandling (MacPherson et 

al., 2007). Akupunktur er en behandlingsmetode som sjeldent gir bivirkninger. Akupunktur 

har ikke forverret symptomer, men har hatt varierende grad av symptomlindring (Nordheim, 

1996; White, 2001). 

 

2.4.2 Akupunktur og ADHD 
Teorien innen TKM/akupunktur deler det mentale inn i fem deler som relateres til fem 

elementer hvor hvert element har et hovedorgan (Maciocia, 2009). Behandles hovedorganet i 

et element, behandles også det mentale i elementet. Eksempelvis er ’Hun’ (se under) det 

mentale aspektet ved Tre-elementet hvor Lever er hovedorgan. Et symptom relatert til ’Hun’ 

behandles med punkter på Lever meridianen. 

 
Tabell	2	-	Kategorisering	av	de	indre	organer	innen	tradisjonell	kinesisk	medisin	i	fem	element	og	dets	
mentale	aspekt	

Element Organ Mentalt aspekt 

Ild Hjerte og Perikard Shen 

Jord Milt Yi 

Metall Lunge Po 

Vann Nyre Zhi 

Tre Lever Hun 

 

Det er spesielt tre av de mentale aspektene som er preget hos en person med ADHD: 

• Hun. Det mentale aspektet i samme element som Lever. Sørger for kreativitet, 

planlegging og er i konstant jevn bevegelse. ADHD fører til at Hun ikke rotfestes og 
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er konstant i hyperaktiv bevegelse (Maciocia, 2009). Behandles med punkter på Lever 

meridian. 

• Yi. Det mentale aspektet i samme element som Milt. Ansvalig for fokus og 

konsentrasjon. Sterkt preget ved ADHD i forbindelse med oppmerksomhetsvansker 

(Maciocia, 2009). Behandles med punkter på Milt meridian. 

• Shen. Det mentale aspektet i samme element som Hjerte. Fremmer evnen til å tenke 

klart, hukommelse, mottak av emosjoner, intelligens, visdom og idéer. Ved ADHD 

kan en oppleve problemer med å fullføre tanker eller følge opp idéer (Maciocia, 

2009). Shen skal alltid behandles selv hvor Hun eller Yi er mest utslagsgivende. 

Behandles med punkter på Hjerte meridian. 

 

Ved en ubalanse i de psykiske aspektene i et element, vil også organet i samme element og 

dets meridian påvirkes. Dermed vil en kunne oppleve noen kroppslige symptomer relatert til 

elementets hovedorgan og dets meridian. De fysiske symptomene som oppstår brukes til å 

kategorisere pasienten i en eller flere TKM-diagnoser. Det er ikke nødvendig å ha alle 

symptomer for å kvalifiseres til en TKM-diagnose. Ofte er symptomene en blanding hvor ett 

eller to element er sterkere preget enn de andre (Maciocia, 2009). Under vises TKM-diagnose 

med forventede symptomer. 

 

Lever Qi Stagnasjon som fører til Hun ubalanse 

Qi som stopper i kroppen vil spesielt påvirke Lever organ og –meridian og kan kan føre til en 

ubalanse relatert til det mentale aspektet ved Lever, Hun. Dette kan gi symptomer som en 

fullhetsfølelse i mellomgulvet, trykkende følelse i brystet, irritabilitet, depresjon, 

humørsvingninger og klumpfølelse i halsen. Hos kvinner: premenstruell syndrom, 

uregelmessig menstruasjon, premenstruelt trykkende følelse i brystene (Maciocia, 2004). 

 

Milt Phlegm som fører til Yi ubalanse 

Phlegm kan få Qi til å bevege seg saktere eller stoppe helt opp i meridianene, dette påvirker 

særlig Milt og kan føre til en ubalanse relatert til det mentale aspektet ved Milt, Yi. Dette kan 

gi symptomer som kvalme, oppkast, trykkende følelse i mellomgulvet og bryst, tretthet, 

dårlig appetitt, tung følelse i kroppen, tunge og svake lemmer, løs avføring, blekt ansikt og 

kalde armer og ben (Maciocia, 2004). 
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Hjerte Yang Qi underskudd som fører til Shen ubalanse 

Hjertet trenger mye energi for å kunne banke ut blod i hele kroppen og denne energien 

brukes også i Hjerte meridian. Ved et underskudd av denne energien (som kalles Yang Qi), 

kan det føre til en ubalanse ved det mentale aspektet ved Hjertet, Shen. Dette kan gi 

symptomer som hjertebank, kortpustethet, tretthet, lett depresjon, spontan svetting, lett 

ubehag i hjerteområdet, følelse av å være kald, kalde hender, blekt ansikt og antydning til 

mørke lepper (Maciocia, 2004). 

 

2.5 Akupunkturpunkt 
Diagnosene som er beskrevet over avgjør hvilke akupunkturpunkter som er foretrukket å 

bruke. De valgte akupunkturpunktene er egnet til å bedre hver enkelt deltakers TKM-

diagnose spesielt og symptomer ved ADHD generelt. Det ble brukt to typer akupunkturpunkt: 

Standardiserte akupunkturpunkter (GV24, GV20 og ekstrapunktet Sishencong) og 

individuelle punkter (ST36, SP6, LR3 eller HT7). Alle akupunkturpunkt ble satt på begge 

sider av kroppen hvor mulig. 

  

2.5.1 Standardiserte akupunkturpunkt 
De standardiserte akupunkturpunktene er to punkter på meridianen Governor Vessel, GV20 

og GV24 og et ekstrapunkt, Sishencong (se Figur 2). Det brukes én nål på GV20, én på 

GV24, og fire på Sishencong. Punktene utgjør til sammen seks nåler. 

 
Figur	2	–	Illustrasjon	av	standardiserte	akupunkturpunkter	brukt	i	denne	studien:	GV20,	GV24	og	Sishencong	
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GV20 Baihui 

Punktet tilhører meridianen Governor Vessel og er lokalisert midt på hodet ved midtpunktet 

mellom fremre hårfeste og ”kulen” bak på hodet (occiput). Nålen settes skrått i retning mot 

ryggen ved behandling av ADHD. Punktet har evne til å knytte sammen Hjerte og hode via 

Governor Vessel meridianen. GV20 er et mye brukt punkt for å roe Shen. GV20 er møtepunkt 

for alle Yang kategoriserte meridianer, som påvirkes i stor grad ved hyperaktivitet (Deadman 

& Al-Khafaji, 2001; Møller, 2008). 

 

Sishencong (ekstrapunkt) 

Punktet er fire nåler som omringer GV20 og settes skrått i retning mot GV20 med omtrent en 

tommelbreddes avstand. Sishencong har lik virkning som GV20 og sammen forsterkes 

effekten av å roe Shen (Deadman & Al-Khafaji, 2001; Møller, 2008). 

 

GV24 Shenting 

Punktet tilhører meridianen Governor Vessel og er lokalisert omtrent en halv tommelbredde 

over fremre hårfeste. Nålen rettes mot GV20. Roer Shen på samme måte som GV20 og 

Sishenchong, men brukes spesielt for å dempe hyperaktivitet. Punkt er fortrukket ved ADHD 

og hyperaktivitet (Deadman & Al-Khafaji, 2001; Møller, 2008). 

 

2.5.2 Individuelle akupunkturpunkt 
Akupunktur er en individuell behandlingsmetode, hvilket gjør at pasienter med samme 

diagnose innen skolemedisinen ikke nødvendigvis har samme TKM-diagnose. En TKM-

diagnose tilpasses den enkelte pasient og det samme gjør valg av akupunkturpunkt. Derfor er 

det brukt individuelle akupunkturpunkt i denne studien. De individuelle akupunkturpunktene 

brukes i tillegg til overnevnte, standardiserte akupunkturpunkter. Ved alle nevnte individuelle 

akupunkturpunkt føres nålen inn perpendikulært (loddrett på huden). 

 

ST36 Zusanli  

Punktet tilhører meridianen Mage og er lokalisert omtrent tre tommelbredder nedenfor kneet 

og en tommelbredde ut fra tibia (det store benet på leggen). Bruk av punktet kan bedre 

bevisstheten, roe Shen og overaktiv tankevirksomhet, bedre konsentrasjon og lette 

”bomullshode” (Deadman & Al-Khafaji, 2001; Møller, 2008). Illustrert ved Figur 3. 
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Figur	3	–	Illustrasjon	av	individuelt	akupunkturpunkt	brukt	i	denne	studien:	ST36	Zusanli	

 

SP6 Sanyinjiao  

Punktet tilhører meridianen Milt og er lokalisert omtrent tre tommelbredder ovenfor ankelen 

på innsiden av benet. Bruk av akupunkturpunktet kan roe overaktiv tankevirksomhet og 

grubling, bedre konsentrasjon og lette ”bomullshode”.  Kan roe Shen og hjelper dermed med 

stresshåndtering og indre uro (Deadman & Al-Khafaji, 2001; Møller, 2008). Illustrert ved 

Figur 4. 

	
Figur	4	-	Illustrasjon	av	individuelt	akupunkturpunkt	brukt	i	denne	studien:	SP6	Sanyinjiao	

 

LR3 Taichong  

Punktet tilhører meridianen Lever og er lokalisert mellom første og andre tå og nesten helt 

ved området hvor knoklene møtes med ankelknoklene. Bruk av punktet kan dempe indre uro 

og stresshåndtering. Fremmer fri flyt av Lever Qi og løser stagnasjoner som er relatert til 

Lever. Ankrer Hun til Lever og kan dermed bedre overdreven planlegging og hjelpe med 
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noen typer innsovningsproblemer (Deadman & Al-Khafaji, 2001; Møller, 2008). Illustrert 

ved Figur 5. 

 
Figur	5	-	Illustrasjon	av	individuelt	akupunkturpunkt	brukt	i	denne	studien:	LR3	Taichong	

 

HT7 Shenmen  

Punktet tilhører meridianen Hjerte og er lokalisert på håndleddet på lillefingersiden på 

tomelfingersiden av en sene i området. Bruk av punktet roer Shen i stor grad. Kan hjelpe med 

de fleste typer innsovningsproblemer og generelle søvnproblemer (Deadman & Al-Khafaji, 

2001; Møller, 2008). Illustrert ved Figur 6. 

	
Figur	6	-	Illustrasjon	av	individuelt	akupunkturpunkt	brukt	i	denne	studien:	HT7	Shenmen	
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2.6 Tidligere forskning 
For å sette denne studien i lys av tidligere forskning er det søkt i databasene Cochrane, 

Medline, AMED, Embase og Scopus med søkestrengene "ADHD" OR "attention deficit 

hyperactivity disorder" AND "acupuncture" og "ADHD" OR "attention deficit hyperactivity 

disorder" AND methylphenidat* AND adult*. Studiene som er relevante for denne studien er 

presentert i kommende kapitler: 

• Forskning på akupunktur ved personer med ADHD. 

• Forskning på metylfenidat-preparater hos voksne med ADHD. 

• Forskning på akupunktur og metylfenidat-preparater sammen. 

• Annen relevant forskning på ADHD. 

 

Vedlegg 6 viser fremgangsmåte for søking av tidligere forskning. 

 

Det brukes både forskning på barn og voksne i denne studien. Det vil presiseres om 

forskningen gjelder barn eller voksne for å tydeliggjøre dette. 

 

2.6.1 Forskning på akupunktur ved personer med ADHD 
Li et al. (2010) konkluderte med at akupunktur sammen med adferdsterapi hadde bedre effekt 

enn annen tradisjonell kinesisk medisin sammen med adferdsterapi på barn. Huang et al. 

(2012) fant at akupunktur hadde en reduksjon av symptomer på barn med ADHD på 84,4%. 

Oversiktsartiklene fra Lee et al. (2011), Li et al. (2011) og Ni et al. (2014) konkluderte med 

at det ikke var tilstrekkelig antall studier på området til å kunne dokumentere effekten av 

akupunktur ved ADHD. Alle oversiktsartiklene undersøke studier på barn. Rajwan et al. 

(2012) utførte en oversiktsstudie over flere behandlingsmetoder, blant annet akupunktur og 

konkluderte også at det ikke var tilstrekkelig forskning på området, her også på barn. 

Vedlegg 9 viser oversikt over studier på akupunktur ved ADHD som er funnet. 

 

2.6.2 Forskning på metylfenidat-preparater hos voksne med ADHD 
RCT studier på metylfenidat-preparater viste fra minimum 44 % (Spencer et al., 2005) til 

maksimum 84,5 % (Adler et al., 2009a) bedring hos voksne med henholdsvis Clinical Global 

Impression scale (CGI) og Adult ADHD Investigator Symptom Report Scale som mål på 

grad av ADHD (Huss et al., 2013; Kooij et al., 2004; Newcorn et al., 2010; Peterson et al., 
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2008; Spencer et al., 2007). Vedlegg 10 viser oversikt over studier på metylfenidat-preparater 

ved ADHD som er funnet. 

 

2.6.3 Forskning på akupunktur og metylfenidat-preparater sammen 
Det har ikke blitt funnet noen RCT studier som omhandler akupunktur og metylfenidat-

preparater, men en case study som er av interesse. Studien fulgte en 9 år gammel gutt som 

brukte ulike former for KAM, blant annet akupunktur, samtidig som han bruker metylfenidat 

for ADHD. Forsøkspersonen viste bedring i håndskrift og søvn etter behandling (Molsberger 

et al., 2014). 

 

2.6.4 Annen relevant forskning på ADHD 
Denne studien undersøker et felt med begrenset litteratur. Dermed er det fordelsaktig å også 

kjenne til noe annen forskning som ikke er direkte relatert til problemstillingen for å øke 

forståelse av forskning på KAM og ADHD. Det har blitt studert flere alternative 

behandlinger, men den kanskje mest kjente er tilskudd av Omega 3 fettsyrer. En ny meta-

analyse viser at ADHD-symptomer reduseres noe ved tilskudd av Omega 3 fettsyrer, men i 

liten grad (Cooper et al., 2016). Studien undersøker barn. Studien er delt av veileder og ble 

ikke funnet ved litteratursøket som vist i Vedlegg 6. Studien er interessant å kjenne til 

ettersom det er en ny studie på ADHD og KAM. 

 

2.7 Å forske på KAM 
RCT-designet forskning er gullstandard for forskningsmodeller. Dobbelblindede, 

placebokontrollerte studier ses på som forskningsmodellen som best undersøker effekt 

(Laake et al., 2007). Forskningsmodellen er best egnet for effektstudier på medikamenter, 

men møter utfordringer når den brukes til å undersøke komplekse behandlingsformer som 

blant annet akupunktur. Slike komplekse behandlingsformer er sterkt representert i KAM, 

men finnes også innen skolemedisinen, eksempelvis ved fysikalsk behandling (Fønnebø et 

al., 2007). 
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Forskning på slike komplekse behandlingsformer viser ofte stor grad av uspesifikke effekter 

og må tas i betrakting når en leser forskning om KAM. Tidligere forskning viser at resultater 

fra akupunkturforskning er sterkt avhengig av uspesifikke effekter som: 

• pasientens følelse av innstikk 

• behandlers følelse av innstikk 

• forventning av behandling 

• i hvilken grad pasientens 

oppmerksomhet endres av 

nålestikket 

• behandlers selvsikkerhet til 

behandlingens effekt 

• pasientens tro og tanker om 

behandlingen 

• akupunkturpunktets nøyaktighet 

• manipulasjon eller mangel av 

manipulasjon av nål etter innstikk 

• hvor lenge nålen står i 

(Shi et al., 2012). 

 

Et annet fenomen som bør kjennes til er pasient – terapeut relasjonen (også kalt den 

terapeutiske alliansen). Det er ikke funnet studier som undersøker den terapeutiske alliansen 

spesielt ved behandling hos akupunktør, men det er undersøkt innen psykoterapi. En norsk 

studie viser at personlige egenskaper hos (psyko-)terapeuten kan påvirke behandlingen 

(Nissen-Lie et al., 2010). Sammen med listen over viser dette at det er mange uspesifikke 

effekter som følger en behandling hos akupunktør og tydeliggjør at akupunktur er mer enn 

kun et nålestikk. 

 

Placebokontroll lar seg ikke gjøre i like stor grad for akupunkturforskning ettersom det er 

utfordrende å blinde pasient og tilnærmet umulig å blinde behandler (Birch, 2004). Metodene 

for å blinde deltaker i akupunkturstudier er så mangelfulle at det er valgt bort i denne studien. 

Et eksempel på placebokontroll i en akupunkturstudie er Streitberger-nålen (Streitberger & 

Kleinhenz, 1998). Det er en narre-nål hvor selve nålen forsvinner inn i håndtaket likt en 

teaterkniv når nålen ”stikkes”. Teknikken gjør at deltakeren blindes for om de får narre-

akupunktur eller ekte akupunktur. Teknikken er valgt bort i denne studien ettersom flere 

kroppslige reaksjoner aktiveres grunnet presset fra nålen og ved fjerning av en tape som 

holder nålen fast til huden. Dette gir uspesifikke effekter som en vanskelig å kontrollere og 

gir et falskt resultat av narre-akupunkturen. Laserakupunktur ble nylig vist å kunne 

kontrollere for placeboeffekten( Law et al., 2015), men dette ble oppdaget etter denne 

studiens oppstart. 
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NAFKAM har utviklet en forskningsmodell for KAM med fem forskningsfaser (Fønnebø et 

al., 2007). Fønnebø et al. (2007) tydeliggjør viktigheten av å undersøke en 

”behandlingspakke” før de enkelte komponenter i behandlingen. Placebokontroll er ikke 

nødvendig i en forskningsstudie som undersøker hele behandlingspakken. NAFKAMS fem 

forskningsfaser er: 

1. Forskning på kontekst, paradigmer, filosofisk forståelse og bruk. 

2. Forskning på behandlingenes sikkerhet. 

3. Forskning på “behandlingspakke”- effekten. 

4. Forskning på effekten av komponentene i behandlingspakken. 

5. Forskning på biologiske mekanismer. 

 

Forskning på ”behandlingspakken” er en pragmatisk tilnærming hvor det undersøkes 

forskjellen på behandling av en akupunktør i tillegg til medisinene, ikke nål-spesifikk effekt. 

Dette er hva Witt (2011) kaller’Efficacy’- og ’Effectiveness-studier’ hvor sistnevnte er 

klinikknære og har gjerne et subjektivt mål (Witt, 2011). 
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3 Metode 
I denne studien brukes det kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Ved 

kvantitativ metode gjøres informasjon om til målbare data gjennom eksempelvis 

spørreskjema som videre kan analyseres og undersøkes. Ved å bruke denne metoden kan det 

undersøkes få fenomen hos et utvalg for å konkludere på vegne av en større populasjon. Faste 

svaralternativ i en spørreundersøkelse gir mulighet for å undersøke få fenomener flere ganger 

for sammenligning og analyse. Metoden gir avstand til deltakerne og gjør det mulig å 

opprettholde en viss grad av nøytralitet (Polit & Beck, 2010). 

 

Det er utviklet sjekklister som skal redusere sjansen for mangelfull rapportering i forskning.  

Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) (Schulz, 2010) er en sjekkliste for 

rapportering i randomisert kontrollerte studier (RCT) og Standards for Reporting 

Interventions in Clinical Trials of Acupuncture (STRICTA) (MacPherson et al., 2010) er en 

sjekkliste spesielt for RCT-designede akupunkturstudier. Begge disse sjekklistene er fulgt i 

denne studien og er presentert i vedlegg 13 og 14. 

 

3.1 Design 
Studien undersøker behandling hos akupunktør (intervensjon) for personer med ADHD. 

Studien bruker kvantitativ metode med det eksperimentelle designet RCT. Designet er den 

beste måten å undersøke årsakssammenhenger mellom intervensjon og utfall (Laake et al., 

2007). Det gjøres ved å måle noen fenomener repeterte ganger i en gruppe som det er 

kontrollert for og som er randomisert. I denne studien er kontrollgruppen personer med 

ADHD som kun bruker medisiner og ikke får behandling av akupunktør. Deltakerne 

undersøkes prospektivt ved å bli testet før og etter intervensjon (Laake et al., 2007). 

 

Blinding er å gjøre eksempelvis deltaker, behandler, datainnsamler og/eller analytiker ukjent 

for hva som har skjedd under intervensjonen. Blinding reduserer sjansen for at subjektive 

oppfatninger påvirker resultatet. Ved studier som undersøker subjektive mål (som 

selvrapporteringsskjema), er det ønskelig at flest mulig parter ved studien er blindet slik at en 

reduserer sjansen for systematiske skjevheter/bias (MacPherson et al., 2007). Deltaker vil 

ikke blindes i denne studien og vil dermed vite om den får behandling eller ikke. 

Akupunktøren er en del av ”pakken” som akupunkturbehandling er og av den grunn er det 



19	

ikke mulig å blinde behandleren (Fønnebø et al., 2007; MacPherson et al., 2007). Ettersom 

behandler, datainnsamler og analytiker er samme person, er det ikke mulig å blinde disse 

rollene.  

 

3.1.1 Pilotstudie 
En pilotstuide er ”A small scale version, or trial run, done in preparation for a major study” 

(Polit & Beck, 2004 s.727). Forskere ønsker gjerne å bruke pilotstudier med et lite utvalg i 

forkant av en studie med stort utvalg. Pilotstudier kan gi kunnskap som en større studie kan 

bygge videre på og avdekke om en studie er nødvendig å gjøre i stor skala eller ikke. Det skal 

undersøkes gjennomføringsevne til et oppsett og ikke testes hypotese eller vises effekt eller 

sikkerhet ved en intervensjon. Pilotstudien brukes som en prøveklut hvor studiens styrker og 

svakheten bygges videre på i en større studie. Pilotstudier undersøker blant annet 

rekruttering, randomisering, implementering av en ny intervensjon, validitet av spørreskjema 

og andre metodiske utfordringer (Leon et al., 2011). 

 

3.2 Utvalg og rekruttering 
Rekruttering av utvalg er ofte utfordrende og forskere opplever til stadighet at rekruttering er 

mer omfattende enn ønsket. Det mest rapporterte problemet med rekruttering til forskning er 

at utvalget er mindre enn estimert. Løsningen blir ofte å forlenge rekrutteringsfasen, hvilket 

forsinker hele studien (McDonald et al., 2006). Rekrutteringen i denne studien skjedde i 

mars/april 2014 og september/oktober 2014. Etter at rekrutteringsfasen i mars/april ikke førte 

til tilstrekkelig antall deltakere, ble aldersgruppen utvidet fra 18 – fylte 30 år til 18 – fylte 60 

år. Det ble sendt inn endringsmelding til REK og UiO om utvidet aldersspenn. 

Rekrutteringen skjedde med stor hjelp fra en pasientorganisasjon for mennesker med ADHD 

og deres pårørende gjennom deres hjemmeside, medlemsblad og Facebook-side. Det ble 

formidlet videre via Facebook-siden til en akupunkturklinikk i Kristiansand og i lokal avis. 

Se vedlegg 7: Annonse ADHD og Vedlegg 11: Annonse avis. 
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Annonseringen inneholdt 

• Kontaktinformasjon. 

• Detaljer om behandlingen og behandlingsforløpet. 

• Informasjon om at det ikke var noen økonomisk godtgjørelse. 

• Informasjon om at kontrollgruppe fikk tilbud om gratis behandling etter endt studie 

dersom resultatene viste en positiv tendens hos testgruppe. 

• Inkludering- og ekskluderingskriterier. 

 

Inkludering- og ekskluderingskriteriene var: 

• Deltakeren skulle ha fått diagnosen ADHD (ikke Attention Deficit Disorder (ADD)) 

og brukt metylfenidat-preparater i seks måneder eller mer for å ekskludere personer 

med ustabile symptombilder. 

• Deltakerne skulle ikke ha andre faktorer som kunne påvirke deres besvarelse, 

eksempelvis benytte andre medisiner eller andre behandlinger, være rusmisbruker 

eller ha andre alvorlige sykdommer.  

• Deltakerne måtte være i språklig stand til å gi informert samtykke og besvare 

spørreskjemaer. 

 

De som var interessert i å delta i studien kontaktet meg over telefon, mail eller sms. Ved 

første telefonsamtale ble det gjennomgått inkluderings- og ekskluderingskriterier og spørsmål 

som kandidaten hadde om studien. Under telefonsamtalen ble det bekreftet at kandidaten 

hadde diagnosen ADHD. De som møtte kriteriene, fikk avtalt første møte og de som ikke 

møtte kriteriene ble notert med navn og telefonnummer. Ekskluderte kandidater ble informert 

om at de kunne bli oppringt ved endringer i inkluderingskriterier. Alle inkluderte deltakere 

fikk en sms med informasjon om dato, klokkeslett og møtested for første møte, påminnelse 

om at reiseutgifter ikke ble refundert og at første møte ikke inkluderte behandling. 

 

Totalt ble 19 deltakere med ADHD i alderen 18 – 60 år inkludert (se Figur 7). Av disse 

fullførte 15 deltakere alle fire tester, men ved å bruke Intention-to-treat (ITT) prinsippet3 

gjøres analysene på alle 19 deltakere. Disse 19 deltakerne er fordelt på to grupper: Ti 

deltakere med ADHD som fikk behandling hos akupunktør i tillegg til metylfenidat-preparat 
																																																								
3 Forklart i kapittel 3.6 
Analysemetoder 
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(testgruppe), ni deltakere med ADHD brukte kun metylfenidat-preparater, og ikke behandling 

hos akupunktør (kontrollgruppe). 

 

3.2.1 Randomisering 
I en studie med mer enn én gruppe er det ønskelig å fordele likt for å ha et utvalg der 

gruppene er så like som mulig. Dette er for å unngå utvalgsskjevheter. Denne prosedyren 

heter randomisering og kan gjøres på fire måter: 

1. Tilfeldig fordeling hvor en eksempelvis ruller terning og tilegner gruppe etter 

terningens utfall. 

2. Blokkrandomisering hvor en velger antall en skal ha i gruppen og tilfeldig plukker ut 

det antallet. 

3. Systematisk tildeling hvor en eksempelvis deler annenhver person opp i hver sin 

gruppe 

4. Stratifiserende tildeling. Ved benyttelse av denne randomiseringsmetoden deles 

deltakere inn i grupper basert på noen kriterier, for eksempel kjønn eller diagnose. 

(Carter et al., 2011; Laake et al., 2007). 

 

I denne studien ble deltakere randomisert med tilfeldig fordeling uten påvirkning fra meg. 

Deltakerne fikk et løpende deltakernummer, ført opp på en liste og nummerne ble sendt til 

veileder som grupperte i testgruppe eller kontrollgruppe. Veileder fikk ikke vite andre 

opplysninger ut over deltakernummerne og deltakerne ble ikke kategorisert på noen måte. Da 

inndelingen var gjort, ble liste med fordeling sendt tilbake til meg. Fordelingen inneholdt 

nummeret på deltakeren og gruppering. Randomiseringen skjedde etter deltakerens første 

møte, hvilket gjorde at verken deltaker eller forsker (meg) kjente til deltakerens 

gruppetilhørighet under første møte. Det var ønskelig at forsker oppførte seg mest mulig likt 

mot deltakerne ved første møte. Før neste møte fikk deltageren beskjed om hvilken gruppe 

han/hun tilhørte. Siden det ble randomisert på denne måten, var sjansen for å skape 

skjevheter redusert mest mulig og deltakerne var tilnærmet like i hver gruppe hvilket 

etterstrebes (Laake et al., 2007). 
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Figur	7	-	Flow	chart	over	ekskluderte,	inkluderte	deltakere	og	dropouts	gjennom	studieforløpet	
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3.3 Etikk 
Regional Etisk Komité (REK) har godkjent prosjektet med referansenummer 2013/1566/REK 

sør-øst C (vedlegg 1). Universitetet i Oslo (UiO) har også godkjent prosjektet med forbehold 

(vedlegg 2) etter presisering av prosjektprotokoll (vedlegg 8). 

 

Studiens utvalg var voksne med ADHD som var i stand til å gi et informert samtykke jfr. 

Helseforskningsloven §17. Denne studien har fulgt helseforskningsloven (LOV-2008-06-20-

44) og forskningsetikkloven (LOV-2006-06-30-56), som viser nødvendigheten av å få 

informert samtykke fra deltakerne. Deltagerne skrev under på samtykkeskjema (se vedlegg 3) 

ved første møte. På samme tid fikk deltakerne beskjed om at kontrollgruppen ville få tilbud 

om gratis behandlinger på lik linje med testgruppen dersom studien viste tendens til at 

behandling hos akupunktør i tillegg til medisiner kunne gi reduksjon i symptomrapportering. 

Deltakerne ble ved første telefonsamtale, første sms og første møte informert om at de på et 

hvilket som helst tidspunkt kunne trekke seg fra studien. I denne studien ble deltakerne 

behandlet med akupunkturnåler, noe som kunne gitt negative effekter. Disse negative 

effektene har i andre akupunkturstudier hovedsakelig vært knyttet til ulempene ved selve 

nålestikket. De mulige negative effektene ble anslått som mindre enn de mulige fordelene 

deltakerne kunne oppleve ved positiv effekt i denne studien jfr. Helseforskningsloven §22. 

Testgruppen ble oppfordret til å rapportere bivirkninger og avslutte behandlingen om 

ønskelig. 

 

3.4 Intervensjonen 
For å kunne etterprøve forskning er det behov for en detaljert beskrivelse av hvordan 

intervensjonen har blitt gjennomført. Dette er særdeles viktig for KAM hvor flere faktorer 

kan påvirke behandlingen. Det er derfor prioritert å beskrive intervensjonen detaljert. 

 

Behandlingsforløpet er inspirert fra tidligere akupunkturstudier hvor det er brukt mellom seks 

og ti behandlinger med tre til fire dagers mellomrom som er forventet lengde for å se 

virkning av behandling (Borud, 2009). Deltakerne møtte opp på en privat klinikk, 

gjennomførte spørreundersøkelse på et lukket møterom og behandlingen foregikk på et lukket 

behandlingsrom. Kontrollgruppen gjennomførte spørreundersøkelsene, men var aldri på 

behandlingsrommet. Behandlingsrommet er på en klinikk hvor andre pasienter uten 

tilhørighet til prosjektet får behandling på liknende rom. Rommene inneholdt en hvit 
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behandlingsbenk oppreist som en stol med overmadrass på, dekt over med pledd og et 

engangslaken som deltakeren satt/lå på. I rommet var det et skap med begrenset innsyn hvor 

akupunkturutstyr var. Akupunkturbehandlingene ble gjennomført av meg, Geir Ove Lystad, 

bachelorgradert akupunktør fra Institutt for Akupunktur ved Norges Helsehøyskole Campus 

Christiania med klassisk akupunktur (en av komponentene i TKM) som behandlingsmetode. 

Under studien hadde jeg praktisert akupunktur 60 % deltid i tre år. 

 

De standardiserte og individuelle akupunkturpunktene er valgt ut fra egen erfaring, andre 

akupunktørers erfaringer og ved å undersøke litteratur om akupunkturpunkter spesielt relatert 

til ADHD (Deadman & Al-Khafaji, 2001; Maciocia, 2009; Møller, 2008). Innstikkene fulgte 

standardiserte retningslinjer i lokalisering og dybde (Møller, 2008). Ved de standardiserte 

akupunkturpunktene ble det brukt Huan Qiu nåler med mål 0,25mm x 25mm. For de 

individuelle akupunkturpunktene ble det brukt følgende nåltype: 

• ST36: Huan Qiu med mål 0,30mm x 40mm. 

• SP6: Huan Qiu med mål 0,25mm x 25mm.  

• LR3: Huan Qiu med mål 0,25mm x 25mm.  

• HT7: Huan Qiu med mål 0,15mm x 13mm.  

Nålen ble ført inn i akupunkturpunktet til det ble oppnådd en følelse av De Qi hvor mulig og 

ble værende i 20 min uten videre stimulering av nålen. Ikke alle akupunkturpunkt gir like 

sterk følelse av De Qi og derfor ble det ikke lagt stor vekt på å oppnå denne følelsen ved alle 

akupunkturpunkt. 

 

3.4.1 TKM-diagnostisering 
Deltakerne hadde diagnosen ADHD innen skolemedisin ved rekruttering, men det ble ikke 

innhentet data om eventuelle tidligere TKM-diagnoser. For å individuelt tilpasse 

behandlingen krevdes det en måte å kategorisere deltakerne inn i TKM-diagnosene som 

beskrevet i kapittel 2.4.2 Akupunktur og ADHD. Testgruppens besvarte spørsmål ved 

ADHD-RS baseline ble brukt som grunnlag for de individuelle TKM-diagnosene (vedlegg 

12). Denne diagnoseprosedyren ble gjort av meg alene. Prosedyren er ikke funnet brukt i 

andre studier og ble brukt i denne studien for å løse problemet med å diagnostisere innen 

TKM uten å foreta et dybdeintervju. Dybdeintervju ble valgt bort for å skape en avstand til 

deltakeren med ønske om å behandle deltakerne i testgruppen så likt som mulig. 
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3.5 Datainnsamling 
Deltakerne besvarte spørreskjemaet ved første møte (pretest, tre uker før baseline), baseline, 

midt-test (tre til fire uker etter baseline) og slutt-test (tre til fire uker etter midt-test). Pretest 

og baseline skjedde før intervensjonsperioden til testgruppe. Midt-test skjedde omtrent 

midtveis i intervensjonsperioden og slutt-test skjedde omtrent en uke etter behandlingen var 

avsluttet hos testgruppe. Kontrollgruppe fulgte samme tidsramme, men uten intervensjon. Se 

Figur 8 for illustrasjon. 

 

 
Figur	8	-	Tidslinje	for	besvarelse	av	spørreskjema	og	for	intervensjon.	Illustrerer	tidsavstandene	mellom	
hver	spørreundersøkelse	og	tidsrammen	for	intervensjon	(behandling	hos	akupunktør)	hos	testgruppe.	
Kontrollgruppe	fulgte	samme	tidsramme	for	besvarelse	av	spørreskjema,	men	uten	intervensjon.		

 

Spørreundersøkelsene ble forseglet i konvolutt av deltaker. Dataene fra kontrollgruppe var 

ikke tilgjengelige for forsker før all datainnsamling og intervensjon var ferdig. Data fra 

baseline i testgruppe ble brukt til TKM-diagnostisering, men alle andre tester var gjort 

utilgjengelig for forsker før analyser. Dette gjelder også spørsmål om 

bivirkninger/sideeffekter. 

	
3.5.1 Demografiske- og kliniske data 

Deltakerne besvarte et spørreskjema om demografi og kliniske data som er basert på lignende 

spørsmål fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) (Krokstad et al., 2013) i tillegg 

til spørreskjema om ADHD. I tillegg til alder og kjønn inkluderte spørreskjemaet kliniske 

spørsmål som mengde medisiner, lengde på medisinbruk og andre sykdommer. Se vedlegg 4 

for spørreskjemaet. 
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3.5.2 ADHD-RS (ASRS v1.1) 
Valgt måleinstrument er Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Rating Scale (ADHD-

RS), Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) versjon 1.1. Spørreskjemaet er beregnet for 

voksne personer som selvrapporterer grad av symptomer på ADHD. ADHD-RS er utviklet av 

WHO og Workgroup on Adult ADHD. Den er oversatt til norsk på vegne av WHO i 

samarbeid med Helsedirektoratet og flere fagfolk (Kessler et al., 2007; Kornør & Hysing, 

2011). 

 

Måleinstrumentet tar utgangspunkt i 18 diagnosekriterier for ADHD fra DSM-IV (Kornør & 

Hysing, 2011). Deltakeren krysser av for svaralternativet som best beskriver hvordan 

deltakeren har følt og oppført seg de siste seks månedene med alternativene Aldri, Sjelden, I 

blant, Ofte eller Svært ofte ved 18 påstander. Alternativene gir henholdsvis null, ett, to, tre 

eller fire poeng og summeres slik at det blir en sum score fra minimum null poeng til 

maksimum 72 poeng. Høyere score betyr større grad av symptomer på ADHD (Zhang et al., 

2005). ADHD-RS kan deles inn i tre kategorier (Kornør & Hysing, 2011): 

1. En score fra kombinert type (score for uoppmerksomhet og 

hyperaktivitet/impulsivitet) på maksimalt 72 poeng (max mengde symptomer). 

2. En score med hovedvekt på uoppmerksomhet på maksimalt 36 poeng (max mengde 

symptomer). 

3. En score med hovedvekt på hyperaktivitet/impulsivitet på maksimalt 36 poeng (max 

mengde symptomer). 

Sum score fra kombinert type er score for uoppmerksomhet + score for 

hyperaktivitet/impulsivitet. Det vil bli brukt alle tre scorer i kapittel 4 Resultater. 

 

Måleinstrumentet er valgt grunnet evnen til å undersøke voksne og er spesifikt på ADHD 

symptomer. ADHD-RS har tidligere blitt brukt som mål på endring av selvrapporterte 

symptomer på ADHD (Kooij et al., 2008). Den engelske versjonen kan brukes til å måle 

endring (Baer & Blais, 2009) og er brukt av andre forskere innen akupunktur (Kooij et al., 

2004; Li et al., 2010).  
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3.5.3 Validitet og reliabilitet 
Validiteten og reliabiliteten ved den engelske versjonen av ADHD-RS hos voksne er 

undersøkt og beskrives som god (Adler et al., 2006; Kooij et al., 2008). Validiteten og 

reliabiliteten til den norske versjonen av ADHD-RS har også blitt undersøkt, men beskrives 

ikke som god grunnet manglende dokumentasjon (Kornør & Hysing, 2011). Kornør & 

Hysing (2011) fant ikke noen studier som undersøkte validitet og reliabilitet ved den norske 

versjonen av ADHD-RS og konkluderte med at det burde utøves varsomhet når ADHD-RS 

brukes i klinisk praksis. Det er ingen andre norske måleinstrumenter på ADHD hvor validitet 

og reliabilitet er god. Grunnet manglende validitet og reliabilitet ble det gjort en test-retest i 

begge grupper fra pretest til baseline. Måleinstrumentets nøyaktighet er bedre dersom 

testingene ved pretest og baseline har like verdier. Det var å forvente at korrelasjonen for 

testingene skulle ligge over 0,75 (Polit & Beck, 2010). 

 

Validitet deles inn i intern- og ekstern validitet. Den eksterne validiteten er evnen til å bruke 

resultatet ut over deltakerne i studien, mens den interne validiteten kun gjelder deltakerne i 

studien (Laake et al., 2007). En pilotstudie har som mål å svare på vegne av studiens utvalg 

og den eksterne validiteten blir ikke like betydningsfull som den interne. I slike studier er det 

derfor viktig å være oppmerksom på hva som påvirker den interne validiteten. Dersom 

utvalget feilaktig inkluderer, randomiserer eller på andre måter skjevfordeler, kan det føre til 

utvalgsskjevhet. Om deltaker eller forsker gjør feil med data eller datainnsamling, kan det 

skape informasjonsskjevhet. Og statistisk validitet kan skape skjevheter dersom det 

eksempelvis blir brukt feil måleinstrument, effektmål eller tester (Laake et al., 2007). Dersom 

studien har et lite eller skjevfordelt utvalg og ikke statistisk signifikante resultater, gjør det at 

studiens resultat ikke gjelder for flere enn deltakerne i den gjeldende studien. 
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3.6 Analysemetoder 
Denne studien har tre avhengige variabler: En variabel med sum score ved ADHD-RS 

kombinert type. Denne sum scoren blir videre delt inn i underkategorier med hovedvekt på 

oppmerksomhetsvansker og hovedvekt på hyperaktivitet/impulsivitet og brukes som egne 

variabler. Tabell 3 viser oversikt over alle variabler. 

 

For å avdekke bivirkninger fikk testgruppe et åpent spørsmål sammen med tredje og fjerde 

test, henholdsvis i midten og etter behandlingsforløpet: ”Har du opplevd noen ubehagelige 

sideeffekter ved behandlingen? I så fall hvilke? Dersom du ikke har opplevd noen 

ubehagelige sideeffekter, svar blankt.”. Bivirkninger var ukjent under intervensjonsperioden. 

Deltakerne rapporterte bivirkninger ved å skrive ned opplevd bivirkning og legge i forseglet 

konvolutt sammen med besvarelse på ADHD-RS. Svarene inneholdt kandidatnummer og ble 

knyttet til deltakeren ved analysene. Deltakerne ble bedt om å gi muntlig beskjed 

øyeblikkelig dersom de opplevde alvorlige bivirkninger som kunne gjøre det nødvendig å 

avbryte behandlingen. 

 

Endringene i de selvrapporterte symptomene ble gjort ved å sammenligne sum score fra 

baseline med sum score fra slutt-test. Dette var testene før og etter intervensjon, altså pre-

post-analyser. Pretest ble kun brukt til utregning av test-retest og ble ikke brukt i denne 

endringen. Midt-test er brukt som kontroll for forløpet gjennom behandlingene og ble heller 

ikke bruk i denne endringen. 

 

Dataplottingen ble nummerert på nytt av en uavhengig person før analysene og datasettet ble 

plottet inn av to forskjellige personer og så sammenlignet. Denne nummereringen ble gjort 

for å hindre at deltakernes nummerering ble gjenkjent ved analysene. Gruppetilhørigheten var 

kjent under analysene. 
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Tabell	3	–	Oversikt	over	variabler	for	måling	av	demografiske-	og	kliniske	data	og	symptomer	på	ADHD	med	
målenivå	og	koding	for	besvarelse	av	spørreskjema.		

Variabel Målenivå Koding 
Gruppering Kategorisk dikotomt 0 = Kontrollgruppe som ikke får 

behandling hos akupunktør, 1 = 
Testgruppe som får behandling hos 
akupunktør 

Kjønn Kategorisk dikotomt 0=Mann, 1=Kvinne 
Alder Numerisk kontinuerlig Deltager angir antall år 
Mengde metylfenidat-preparat som 
brukes 

Numerisk kontinuerlig Deltaker angir antall mg per dag 

Lengde på bruk av metylfenidat-
preparat 

Numerisk kontinuerlig Deltaker angir antall måneder 

Hjerte/-kar sykdom   Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Luftveisproblematikk   Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Fordøyelsesproblem   Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Nyre- og urinveissykdom   Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Gynekologisk sykdom   Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Psykiatrisk lidelse   Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Hormonforstyrrelse Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Muskel-/skjelettsykdom Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Nevrologisk sykdom   Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Øyesykdom Kategorisk dikotomt 0=Ikke avkrysset, 1=Avkrysset   
Antall sykdommer Numerisk kontinuerlig Sum score av sykdommer (liste over fra 

hjerte/-kar sykdommer til øyesykdom) 
Annet Åpen tekst Åpen tekst 
Sum score ADHD-RS kombinert 
type pretest  

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS kombinert 
type baseline 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS kombinert 
type midt-test  

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS kombinert 
type slutt-test 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS pretest 
oppmerksomhetsvansker 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS baseline 
oppmerksomhetsvansker 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS midt-test 
oppmerksomhetsvansker 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS slutt-test 
oppmerksomhetsvansker 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS pretest 
hyperaktivitet/impulsivitet 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS baseline 
hyperaktivitet/impulsivitet 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS midt-test 
hyperaktivitet/impulsivitet 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Sum score ADHD-RS slutt-test 
hyperaktivitet/impulsivitet 

Numerisk 0 = Aldri, 1 = Sjelden, 2 = I blant, 3 = 
Ofte og 4 = Svært ofte 

Pretest	er	første	måling,	baseline	er	andre	måling,	midt-test	er	tredje	måling	og	slutt-test	er	siste	måling.	
ADHD-RS	=	Attention	Deficit	Hyperactivity	Disorder-Rating	Scale.	Tabellens	skriftstørrelse	er	justert	for	å	
gjøre	den	mer	oversiktlig.	
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Dataene ble behandlet gjennom Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versjon 

22. Signifikansnivået var satt til ≤ 0,05 (5 %) (Pallant, 2011). Der en deltaker hadde krysset 

av i to bokser, ble konsekvent laveste verdi brukt (Laake et al., 2007). Datasettet inneholdt 

noen manglende svar på spørsmål i spørreskjemaet, hvilket SPSS normalt ikke tar høyde for 

og når SPSS utregnet en sumscore, ble verdiene feil4. Metode for utregning av sum score ble 

så endret for å ta høyde for manglende svar. Dersom sum scoren som skulle utregnes 

inneholdt et manglende svar, ble gjennomsnittet av deltakerens resterende svar for gjeldende 

test brukt som erstatning for det/de manglende svaret/svarene 5. I datasettet var feltet 

fremdeles tomt. Metoden hadde en begrensning ved at det ikke kunne overstige 20 % 

manglende svar i dataene som utgjorde sumscoren (Pallant, 2011). 

 

I en studie med lite utvalg vil manglende gjennomføring av spørreundersøkelser kunne 

påvirke resultatene i stor grad. Denne studien brukte ITT-analyse for å redusere skjevheter 

grunnet lite utvalg. Bruk av ITT gjorde at siste besvarte spørreskjema ble kopiert til 

resterende spørreskjema hos deltakerne som ikke fullførte alle fire spørreundersøkelsene 

(Gupta, 2011). Dermed besto datasettet av flere deltakere, men deltakerne hvor ITT ble brukt 

viste ingen endring etter sist besvarte spørreundersøkelse. Dette gjorde at forskjeller ble 

underestimert heller enn overestimert. ITT ble brukt på alle dropouts som gjennomførte minst 

én spørreundersøkelse på ADHD-RS (n= 4) (Carter et al., 2011; Laake et al., 2007). Av dem 

som kun svarte på pretest og ikke svarte på baseline, ble det brukt pretest som data for 

baseline (n=2). 

 

For å teste måleinstrumentets validitet, har denne studien brukt test-retest måling. Ved test-

retest skal korrelasjonen mellom test og retest analyseres. Til test-retest anbefales det å bruke 

Intra-class correlation coefficients (ICC) og var grunnen til at det ble valgt i denne studien til 

test-retest analyser (ICC 2,1) (Carter et al., 2011). De som kun hadde svart på pretest (n=2) 

ekskludert ettersom deres dataene ville vært et falsk grunnlagt å teste måleinstrumentets 

reliabilitet med. Test-retests utvalg var 17 deltakere, åtte i kontrollgruppe og ni i testgruppe. 

 

I denne studien var ikke alle data normalfordelte og av den grunn vil dataene konsekvent bli 

presentert i median. Ved å bruke median vil ikke ekstremverdier påvirke resultatet i like stor 
																																																								
4 Forklart i Pallant, 2011 s. 58 
5 Forklart i Pallant, 2011 s. 127 
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grad som ved gjennomsnitt, noe som er fordelaktig i en studie med lite utvalg (Carter et al., 

2011). Analysene ble dobbeltsjekket med parametriske tester som ble sammenlignet med de 

ikke-parametriske testene i etterkant. 

 
Figur	9	-	Illustrasjon	av	analysemetode.	Grønn	pil	(øverst)	viser	korrelasjon	i	testgruppe	og	blå	pil	(nederst)	
viser	korrelasjon	i	kontrollgruppe.	Det	er	brukt	Wilcoxon’s	Signed	Rank	Test	for	å	analysere	disse	
korrelasjonene.	Rød	pil	(mellom)	viser	korrelasjon	mellom	testgruppe	og	kontrollgruppe,	hvor	det	er	brukt	
Mann-Whitney	U	Test	for	å	analysere	forskjeller	mellom	gruppene.	

 

Det ble brukt Wilcoxon’s Signed Rank Test for å analysere endringer innad i gruppene 

(grønn og blå pil i Figur 9). Testen er ikke-parametrisk og brukes ved gjentakende målinger. 

Wilcoxon’s Signed Rank Test er det ikke-parametriske alternativet til t-test med repeterte 

målinger. I stedet for å bruke gjennomsnitt som utgangspunkt, regnes dataene om til en score 

og sammenlignes mellom de gitte tidspunktene, eller målingene (Pallant, 2011). Resultatene 

ble dobbeltsjekket med parametriske tester (t-test med repeterte målinger). 

 

Det ble brukt Mann-Whitney U Test for å analysere sammenhenger mellom kontrollgruppe 

og testgruppe (rød pil i Figur 9). Testen er ikke-parametrisk og brukes når to uavhengige 

grupper av målinger skal sammenlignes. Mann-Whitney U Test er det ikke-parametriske 

alternativet til t-test for individuelle målinger. Resultatene ble dobbeltsjekket med 

parametriske tester (t-test for individuelle målinger). 

 

Analysene kan gi to typer feil resultat. Siden statistiske forskjeller avgjøres av antagelser i 

forkant av dataanalyser, er det mulig å feilaktig konkludere med mer eller mindre forskjell 

enn reelt. Type I feil er å konkludere at forskjellen mellom grupper er tilstede når det i 

virkeligheten ikke er noen forskjell og Type II feil er å konkludere med at det ikke er noen 

forskjell mellom gruppene når det i virkeligheten er en forskjell (Carter et al., 2011). 
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4 Resultater 
Dette kapittelet vil først presentere utvalget, så resultatene om selvrapporterte symptomer på 

ADHD. Sistnevnte presenteres først for ADHD kombinert type, så delt inn i undergruppene 

for oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet/impulsivitet. Disse resultatene danner 

grunnlaget for kapittel om diskusjon av resultater. 

 

4.1 Beskrivelse av utvalget 
Det var flere menn i testgruppen (n=6, median alder 23 år) enn i kontrollgruppen (n=1, 

median alder 29 år) og det var flere kvinner i kontrollgruppen (n=8, median alder 27 år) enn i 

testgruppen (n=4, median alder 36,5 år). Forskjellene mellom gruppene var alder: 1,5 år, 

mengde medisin: 13,5 mg pr dag og lenge medisin: 14,5 måneder. Tabell 5 viser 

demografiske- og kliniske data. 

 

I tillegg til demografiske- og kliniske data, er det nyttig å kjenne til antall behandlinger, antall 

nåler, antall akupunkturpunkt, rapporterte bivirkninger/sideeffekter og fordeling av 

individuelle akupunkturpunkter. Det presiseres at dette er data som omhandler gjennomføring 

av intervensjon, det er ikke variabler for videre analyse. Det ble totalt utført 80 behandlinger, 

852 nåler ble stukket fordelt på 49 akupunkturpunkt. De rapporterte sideeffektene av 

behandlingen var hodepine (n=1), lettere ubehag og ømme legger etter behandling (n=1), 

svimmelhet (n=1), livligere mageaktivitet enn normalt (n=1) og fortere sliten om kvelden 

(beskrevet som positivt)(n=1). De individuelle akupunkturpunktene ble fordelt som følger: 

Fem deltakere fikk punktet ST36 Zusanli, seks deltakere fikk punktet SP6 Sanyinjiao, fem 

deltakere fikk punktet LR3 Taichong og fem deltakere fikk punktet HT7 Shenmen. Punktene 

ble valgt til å korresponderende med TKM-diagnosens hovedorgan(er) slik at dem med 

ADHD relatert til Milt får punkter som relateres til Milt. Se Tabell 4. 
Tabell	4	–	Fordeling	av	individuelle	akupunkturpunkt.	Forklaring	på	punktnavn	er	beskrevet	over.	

# Hovedorgan(er) Individuelle punkt # Hovedorgan(er) Individuelle punkt 

5 Hjerte og Milt SP6 og HT7 17 Milt og Lever SP6, ST36, LR3 

7 Hjerte HT7 19 Milt og Lever SP6, ST36, LR3 

10 Hjerte og Lever HT7 og LR3 20 Milt og Lever SP6, ST36, LR3 

12 Milt SP6 og ST36 24 Hjerte og Lever HT7 og LR3 
Grunnet	to	dropouts	er	det	kun	åtte	deltakere	i	testgruppen	som	vises	over.	
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Tabell	5	–	Oversikt	over	demografiske-	og	kliniske	data	ved	første	spørreundersøkelse.		

 Testgruppe 

n = 10 

Kontrollgruppe 

n = 9 

Total 

n = 19 

Andel kvinner 4 (40 %) 8 (89 %) 12 (63 %) 

Andel menn 6 (60 %) 1 (11 %) 7 (37 %) 

Hjerte/-kar sykdom 0 1 1 

Luftveisproblematikk 4 1 5 

Fordøyelsesvansker 1 0 1 

Gynekologisk sykdom 0 1 1 

Psykiatrisk lidelse 2 0 2 

Hormonforstyrrelse 0 1 1 

Muskel-/skjelettsykdom 1 1 2 

Antall sykdommer (sum score fra 

overnevnte sykdommer) 

Ingen sykdom: 

5 (50 %) 

1 sykdom: 2 

(20 %) 

2 sykdommer: 3 

(30 %) 

Ingen sykdom: 5 

(56 %) 

1 sykdom: 3 (33 

%) 

2 sykdommer: 1 

(11 %) 

Ingen sykdom: 

10 (53 %) 

1 sykdom: 5 (26 

%) 

2 sykdommer: 4 

(21 %) 

Alder (år) 26,5 (21 - 41) 28 (22 – 53) 27 (21-53) 

Mengde Metylfenidat-preparat 

(mg pr dag) 

53,5 (10 – 90) 40 (20 – 110) 40 (10-110) 

Lengde Metylfenidat-preparat 

(måneder) 

52,5 (8 – 108) 38 (12 – 204) 40 (8 - 204) 

Antall behandlinger 10 (8-10)  10 (8-10) 

Antall akupunkturpunkt 5,5 (4-6)  5,5 (4-6) 

Antall nåler 10 (8-12)  10 (8-12) 
Fra	andel	kvinner	til	antall	sykdommer	er	presentert	i	antall	med	prosent	i	parentes,	fra	alder	til	antall	nåler	
er	presentert	i	median	med	minimumsverdi	og	maksimumsverdi	i	parentes.	Data	om	andre	sykdommer	er	
kun	presentert	med	antall	ettersom	prosent	er	overflødig,	men	antall	sykdommer	er	presentert	med	prosent	
i	parentes.	
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4.1.1 Dropouts 
Dropouts (n=4) var fordelt på en mann og en kvinne i hver gruppe. Eneste mann i 

kontrollgruppe var dropout. Alderen blant dropoutene var median 24 år, mot resterende 

utvalg på median 27 år (p = .682). Mengde medisin var median 25 mg hos dropouts og 

median 40 mg hos resterende utvalg (p = .712) og medisinbruk hos dropouts var median 96 

måneder mot resterende utvalg på median 40 måneder (p = 1,000). Signifikansnivået er 

utregnet med Mann-Whitney U Test. 
Tabell	6	-	Demografiske-	og	kliniske	data	hos	dropouts	ved	første	spørreundersøkelse.		

 Testgruppe 

n = 2 

Kontrollgruppe 

n = 2 

Total 

n = 4 

Andel kvinner 1 (50 %) 1 (50 %) 2 (100 %) 

Andel menn 1 (50 %) 1 (50 %) 2 (100 %) 

Luftveisproblematikk   0 1 1 

Alder (år) 23,5 (21 – 26) 25,5 (22 – 29) 24 (21 – 29) 

Mengde Metylfenidat-preparat (mg pr 

dag) 

15 (10 – 20) 35 (30 – 40) 25 (10 – 40) 

Lengde Metylfenidat-preparat 

(måneder) 

96 (84 – 108) 108 (12 – 204) 96 (12 – 204) 

Andel	kvinner	og	andel	menn	er	presentert	i	antall	med	prosent	i	parentes.	Resterende	data	er	presentert	i	
median	med	minimumsverdi	og	maksimumsverdi	i	parentes.	Det	er	kun	oppgitt	luftveisproblematikk	
ettersom	det	var	eneste	besvarte	alternativ	om	andre	sykommer	og	det	er	ikke	oppgitt	i	prosent	ettersom	
det	kun	var	endeltaker	som	svarte	dette.	

	

 
Figur	10	–	Presentasjon	av	dropouts	besvarelse	ved	ADHD-RS	sammenlignet	med	andre	deltakere.	Hver	linje	
illustrerer	en	deltakers	sum	score	gjennom	fire	tester.	Dropouts	er	markert	med	lilla	linje	og	deltakerne	som	
gjennomførte	alle	fire	tester	er	markert	grå.	Deltakerne	har	fått	en	tilfeldig	bokstav	for	å	avidentifiseres.	0	=	
Minimum	symptomrapportering,	72	=	Maksimum	symptomrapportering.		
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4.2 Selvrapporterte symptomer på ADHD 
De kommende underkapitler omhandler først sum score for ADHD kombinert type. Inndeling 

i oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet/impulsivitet omtales så i egne underkapitler. 

Hvert av disse kapitlene viser en figur med forløpet gjennom de fire testene og en figur med 

enkeltstående besvarelser for å lettere illustrere fordelingen ved max – min (spredning). 

 

Resultatene fra test-retest viser at korrelasjonen mellom sum score pretest og sum score 

baseline var .820 (p < .01). Symptomrapporteringen ble endret fra 52 til 58 (omtrent 8 %) i 

kontrollgruppe og 46,5 til 49,69 (omtrent 4 %). Det belyser en usikkerhet ved ADHD-RS og 

denne usikkerheten må tas i betraktning når resultatene presenteres. Ved undergruppene var 

korrelasjonen .777 (p > .001) og .821 (p > .001) for henholdsvis oppmerksomhetsvansker og 

hyperaktivitet/impulsivitet. 

 

4.2.1 ADHD-RS kombinert type 
Fra baseline til midt-test, endret symptomene 4 % (fra 58 til 55) i kontrollgruppe og 4,2 % 

(fra 49,7 til 45,5) i testgruppe. Fra midt-test til slutt-test endret symptomene i begge gruppene 

1 % (fra 55 til 54 i kontrollgruppe og 45,5 til 44,5 i testgruppe). Testgruppen endret 

symptomrapportering med 7,2 % (fra 49,7 til 44,5) mellom baseline og slutt-test og i samme 

tester endret kontrollgruppen 5,6 % (fra 58 til 54). Ingen av endringene var funnet signifikant 

og gjør at resultatene kun viser en tendens. Resultatene er illustrert i Figur 11 og Figur 12. 
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Figur	11	–	Forløp	i	selvrapportering	av	symptomer	på	ADHD	kombinert	type.	Vist	som	linjediagram	over	
foløp	i	median	sum	score	fordelt	mellom	testgruppe	og	kontrollgruppe.	0	=	Minimum	symptomrapportering,	
72	=	Maksimum	symptomrapportering.	Besvarelsene	ble	gjennomført	med	tre	ukers	mellomrom	fra	pretest	
til	baseline,	tre	til	fire	ukers	mellom	baseline	og	midt-test	og	tre	til	fire	ukers	fra	midt-test	til	slutt-test,	til	
sammen	et	forløp	på	opptil	elleve	uker.	

	

	

Figur	12	–	Spredning	i	selvrapportering	av	symptomer	på	ADHD	kombinert	type.	Vist	som	box-plot	med	
median	sum	score	fordelt	mellom	testgruppe	og	kontrollgruppe.	0	=	Minimum	symptomrapportering,	72	=	
Maksimum	symptomrapportering.	
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Wilcoxon Signed Rank Test viste ingen signifikant endring i selvrapporterte symptomer på 

personer med ADHD som brukte metylfenidat og behandling hos akupunktør (testgruppe) p 

= .721 (n=10). Wilcoxon Signed Rank Test viste heller ingen signifikant endring i 

selvrapporterte symptomer på personer med ADHD som kun brukte metylfenidat 

(kontrollgruppe), p = .889 (n=9). Mann-Whitney U Test viste ingen signifikant forskjell i 

selvrapporterte symptomer på personer med ADHD som brukte metylfenidat og behandling 

hos akupunktør (differanse = -5,2, n=10) mot dem som kun brukte metylfenidat (differanse = 

-4, n=9) p = .775. Dobbeltsjekking med parametriske tester (som beskrevet i kapitel 3.6 
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Analysemetoder) viste at parametrike tester var omtrentlig like som ikke-parametriske tester. 

 
Tabell	7	-	Oversikt	over	forskjell	fra	baseline	til	slutt-test	og	signifikansnivå	for	sammenhengen	ved	ADHD	
kombinert	type.		Baseline	og	slutt-test	presenteres	i	median	med	min	–	max	i	parentes.	

 Baseline 

 

Slutt-test 

 

Forskjell p-verdi på 

differanse 

mellom 

gruppene 

p-verdi mellom 

testgruppe og 

kontrollgruppe 

Testgruppe 49,7 (33-66) 44,5 (34-63) -5,2 (7,2 %) 0,7211 
0,7753 

Kontrollgruppe 58 (26-68) 54 (24-64) -4 (5,6 %) 0,8892 

0	=	Minimum	symptomrapportering,	72	=	Maksimum	symptomrapportering.	
1.	Wilcoxon’s	Signed	Rank	Test	
2.	Wilcoxon’s	Signed	Rank	Test	
3.	Mann-Whitney	U	Test	

	
4.2.2 ADHD-RS med hovedvekt på oppmerksomhetsvansker 

Kontrollgruppen viste tendens til reduserte selvrapporterte symptomer med 5,6 % fra baseline 

til midt-test (fra 31 til 27) og 1,3 % (fra 27 til 26) fra midt-test til slutt-test. Fra baseline til 

slutt-test viste kontrollgruppen en tendens til reduksjon på 6,9 % (fra 31 til 26) ved spørsmål 

om oppmerksomhetsvansker. Testgruppen viste tendens til en gjenomgående reduksjon, 1,3 

% (fra 25 til 24) fra pretest til baseline, ingen endring til midt-test og 2,1 % (fra 24 til 22,5) 

fra midt-test til slutt-test. Ingen av endringene var funnet signifikant og gjør at resultatene 

kun viser en tendens. Resultatene er illustrert i Figur 13 og Figur 14. 
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Figur	13	-	Forløp	i	selvrapportering	av	symptomer	på	ADHD	med	hovedvekt	på	oppmerksomhetsvansker.	
Vist	som	linjediagram	over	forløp	i	median	sum	score	ved	uoppmerksomhet,	fordelt	mellom	testgruppe	og	
kontrollgruppe.	0	=	Minimum	symptomrapportering,	36	=	Maksimum	symptomrapportering.	
Spørreskjemaene	ble	gjennomført	med	tre	ukers	mellomrom	fra	pretest	til	baseline,	tre	til	fire	ukers	mellom	
baseline	og	midt-test	og	tre	til	fire	ukers	fra	midt-test	til	slutt-test,	til	sammen	et	forløp	på	opptil	elleve	uker.	

	

  
Figur	14	–	Spredning	i	selvrapportering	av	symptomer	på	ADHD	med	hovedvekt	på	
oppmerksomhetsvansker.	Vist	som	box-plot	med	median	sum	score	fordelt	mellom	testgruppe	og	
kontrollgruppe.	0	=	Minimum	symptomrapportering,	36	=	Maksimum	symptomrapportering.	

	
Wilcoxon Signed Rank Test viste ingen signifikant endring i selvrapporterte symptomer på 

personer med ADHD, undergruppe for oppmerksomhetsvansker som brukte metylfenidat og 

behandling hos akupunktør (testgruppe) p = .260 (n = 10). Wilcoxon Signed Rank Test viste 

heller ingen signifikant endring i selvrapporterte symptomer på personer med ADHD, 
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undergruppe for oppmerksomhetsvansker som bruker metylfenidat alene (kontrollgruppe), p 

= .438 (n = 9). Mann-Whitney U Test viste ingen signifikant forskjell i selvrapporterte 

symptomer på personer med ADHD, undergruppe for oppmerksomhetsvansker som brukte 

metylfenidat og behandling hos akupunktør (differanse = -1,5, n=10) mot dem som kun 

brukte metylfenidat (differanse = -5, n=9) p = .869. 

 
Tabell	8	-	Oversikt	over	forskjell	fra	baseline	til	slutt-test	og	signifikansnivå	for	sammenhengen	ved	spørsmål	
med	hovedvekt	på	oppmerksomhetsvansker.	Baseline	og	slutt-test	presenteres	i	median.	

 Baseline Slutt-

test 

Forskjell p-verdi på differanse 

mellom gruppene 

p-verdi mellom 

testgruppe og 

kontrollgruppe 

Testgruppe 24 22,5 -1,5 (2,1 %) .2601 
.8693 

Kontrollgruppe 31 26 -5 (6,9 %) .4382 

0	=	Minimum	symptomrapportering,	72	=	Maksimum	symptomrapportering.	
1.	Wilcoxon’s	Signed	Rank	Test	
2.	Wilcoxon’s	Signed	Rank	Test	
3.	Mann-Whitney	U	Test	

	
4.2.3 ADHD-RS med hovedvekt på hyperaktivitet/impulsivitet 

Det var ingen endring fra baseline til slutt-test (fra 27 til 27) i kontrollgruppen med spørsmål 

om hyperaktivitet/impulsivitet. I testgruppen var det en tendens til reduksjon i 

symptomrapportering fra baseline til midt-test med 3 % (fra 24,19 til 22) og økte 1,4 % (fra 

22 til 23) fra midt-test til slutt-test. Det var en endring på 1,6 % i symptomrapportering fra 

baseline til slutt-test hos testgruppe (24,19 til 23) og ingen endring i kontrollgruppe ved 

symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet. Ingen av endringene var funnet signifikant og gjør 

at resultatene kun viser en tendens. Resultatene er illustrert i Figur 15 og Figur 16. 
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Figur	15	-	Forløp	i	selvrapportering	av	symptomer	på	ADHD	med	hovedvekt	på	hyperaktivitet/impulsivitet.	
Vist	som	linjediagram	over	forløp	i	median	sum	score	ved	hyperaktivitet,	fordelt	mellom	testgruppe	og	
kontrollgruppe.	0	=	Minimum	symptomrapportering,	36	=	Maksimum	symptomrapportering.	
Spørreskjemaene	ble	gjennomført	med	tre	ukers	mellomrom	fra	pretest	til	baseline,	tre	til	fire	ukers	mellom	
baseline	og	midt-test	og	tre	til	fire	ukers	fra	midt-test	til	slutt-test,	til	sammen	et	forløp	på	opptil	elleve	uker.	

	

 
Figur	16	–	Spredning	i	selvrapportering	av	symptomer	på	ADHD	med	hovedvekt	på	
hyperaktivitet/impulsivitet.	Vist	som	box-plot	med	median	sum	score	fordelt	mellom	testgruppe	og	
kontrollgruppe.	0	=	Minimum	symptomrapportering,	36	=	Maksimum	symptomrapportering.	
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Wilcoxon Signed Rank Test viste ingen signifikant endring i selvrapporterte symptomer på 

personer med ADHD, undergruppe for hyperaktivitet/impulsivitet som brukte metylfenidat 

og behandling hos akupunktør (testgruppe) p = .683 (n = 10). Wilcoxon Signed Rank Test 

viste heller ingen signifikant endring i selvrapporterte symptomer på personer med ADHD, 

undergruppe for hyperaktivitet/impulsivitet som brukte metylfenidat alene (kontrollgruppe), p 

= .674 (n = 9). Mann-Whitney U Test viste ingen signifikant forskjell i selvrapporterte 

symptomer på personer med ADHD, undergruppe for hyperaktivitet/impulsivitet som brukte 

metylfenidat og behandling hos akupunktør (differanse = -1,19, n=10) mot dem som kun 

brukte metylfenidat (differanse 0, n=9) p = .653. 

 
Tabell	9	-	Oversikt	over	forskjell	fra	baseline	til	slutt-test	og	signifikansnivå	for	sammenhengen	ved	spørsmål	
med	hovedvekt	på	hyperaktivitet/impulsivitet.	Baseline	og	slutt-test	presenteres	i	median.	

 Baseline 

 

Slutt-

test 

 

Forskjell p-verdi på 

differanse 

mellom 

gruppene 

p-verdi mellom 

testgruppe og 

kontrollgruppe 

Testgruppe 24,19 23 -1,19 (1,6 %) .6831 
.6533 

Kontrollgruppe 27 27 0 (0 %) .6742 

0	=	Minimum	symptomrapportering,	72	=	Maksimum	symptomrapportering.	
1.	Wilcoxon’s	Signed	Rank	Test	
2.	Wilcoxon’s	Signed	Rank	Test	
3.	Mann-Whitney	U	Test	
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5 Diskusjon 
Målet med denne studien var å undersøke forskjeller hos voksne personer med ADHD som 

bruker metylfenidat-preparater og mottar behandling hos akupunktør sammenlignet med dem 

som kun bruker metylfenidat-preparater. I dette kapittelet diskuteres metode i detalj, deretter 

resultatene fra denne studien. Det er gitt større plass til diskusjon av metode enn resultater 

ettersom denne studien undersøker gjennomføringsevne hvilket er sterkt preget av metodikk. 

Ved diskusjon av resultatene knyttes funn fra denne studien opp mot funn fra annen 

forskning og litteratur, samt refleksjoner rundt funnene. Studiene som brukes i de kommende 

avsnittene er presisert om de gjelder barn eller voksne. Dette er prioritert å gjøre ettersom 

barn med ADHD har vist stor respons på placebobehandling (Pelham et al., 1995). 

 

5.1 Vurdering og kritikk av design og metode 
En pilotstudie har som formål å blant annet oppdage metodiske styrker og svakheter ved en 

studie som en kan bygge en større studie på senere (Leon et al., 2011). Ved å diskutere 

metodisk fremgangsmåte, synliggjøres disse styrkene og svakhetene. De metodiske 

utfordringene som er erfart ved denne studien kan være nyttige når en større studie skal 

planlegges. Det vil diskuteres blant annet utfordringene ved utvalget og rekruttering, 

randomisering, den kombinerte rollen som forsker og behandler og styrker og svakheter ved 

datainnsamlingen. 

 

5.1.1 Design 
Det er en stor styrke at denne studien har designet RCT. Kontrollering og randomisering 

diskuteres først, RCT-designets påvirkning på validitet diskuteres under kapittel 5.1.5 

Validitet og relabilitet. 

 

Kontrollering 

Det er en styrke at denne pilotstudien hadde en kontrollgruppe. Enkelte hevder at siden 

pilotstudier ikke skal undersøke effekt, er det ikke behov for en kontrollgruppe (Leon et al., 

2011). Kontrollgruppen vil vise det naturlige sykdomsforløpet og er en styrke når funnene 

presenteres (Laake et al., 2007). Å inkludere en kontrollgruppe medfører også utfordringer 

knyttet til metode og gjennomføringsevne som er viktige å kjenne til før en større studie, 

hvilket er grunnlaget for at det er inkludert i denne studien. Kontrollgruppen muliggjør også å 
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kunne kontrollere for utvalgsskjevhet ved å sammenligne testgruppens utvalg med 

kontrollgruppens utvalg.  

 

Randomisering 

Randomiseringen er ikke gjort av forsker/datainnsamler og grupperingen er tildelt på en 

tilfeldig måte. Det er en styrke i studien at deltakerne er randomisert og at det ble brukt valgt 

randomiseringsmetode. Randomiseringen gjør at deltakerne i utvalget blir så like som mulig. 

Manglende randomisering vil kunne føre til utvalgsskjevheter, som kan gjøre resultatene 

mindre pålitelige (Laake et al., 2007). I studier med et lite utvalg er det vanskelig å 

randomisere uten at det oppstår tilfeldige forskjeller mellom gruppene (Laake et al., 2007). 

Test- og kontrollgruppens data fra demografiske- og kliniske spørsmål er sammenlignet som 

grunnlag for randomisering, som tyder på godt utført randomisering. 

 

5.1.2 Utvalg og rekruttering 
En stor utfordring ved denne studien var å rekruttere nok deltagere. Studien fikk et lite utvalg, 

noe som har hatt stor betydning for resultatene og oppsett av studie. Å inkludere personer fra 

18 – fylte 60 år fra begynnelsen kunne kanskje ført til større deltakelse. Ved å notere navn og 

telefonnummer til de ekskluderte ved første rekruttering, ble det forsøkt å ta høyde for 

rekrutteringsvansker. Det frarådes å starte rekruttering med et snevert aldersspenn, slik det 

ble gjort i første rekrutteringsfase i denne studien.Ved å øke det geografiske området kunne 

kanskje rekrutteringen gitt større utvalg. Slike tiltak ble ikke gjort grunnet praktiske 

utfordringer. 

 

Det er flere med ADHD under 18 år enn over (Blikø, 2008). Årsaken til det snevre 

aldersspennet i første rekrutteringsfase, var et ønske om å undersøke unge voksne med 

ADHD ettersom ADHD er mer representert hos ungdom enn voksne. Det hadde derfor vært 

ønskelig å undersøke denne aldersgruppen. Studien lar seg gjennomføre på personer over 18 

år og det er derfor valgt denne aldersgruppen. Dette er en bedre etisk fremgangsmåte og 

Helseforskningsloven §17 ivaretas ved å studere personer over 18 år.  

 

Deltakerne avga ikke informasjon om de hadde fått behandling hos akupunktør før, om de var 

kjent med behandlingsformen eller deres forventninger til behandlingen. Dette var ukjent i 

denne studien og det kan være at noen deltakere var mer mottakelig for behandlingen enn 
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andre uten at det ble oppdaget. Forventninger til behandling er viktig å kjenne til i 

intervensjonsstudier (Fønnebø et al., 2007) og burde vært inkludert i denne studien. Det er en 

svakhet i studien at denne informasjonen ikke ble innhentet. Det ble heller ikke innhentet 

deltakers- eller behandlers følelse ved innstikk, pasientens oppmerksomhet rundt egen 

sykdom, behandlers selvsikkerhet om egen behandling eller pasienters tro på behandling. 

Dette ses som for omfattende for denne studien, men bør være en del av en større studie. 

 

Medisinen Strattera ble feilaktig en del av inkluderingskriteriene. Da medisiner med 

metylfenidat ble kartlagt, ble Strattera listet som et metylfenidat-preparat og Strattera ble 

dermed en av medisinene i inkluderingskriteriene. Strattera har Atomoksetin som 

hovedvirkestoff (Felleskatalogen, 2015) og en liten mengde methyfenidat i. Strattera skulle 

vært kategorisert som et Atomoksetin-preparat med metylfenidat i, og ikke et metylfenidat-

preparat. Feilen ble oppdaget etter rekruttering og Strattera ble dermed feilaktig en del av 

inkluderingskriteriene. Det var ingen av de inkluderte deltakere som brukte Strattera og det 

det antas at det feilaktige inkluderingskriteriet ikke påvirket rekrutteringen. 

 

5.1.3 Intervensjon 
Det ble brukt både individuelle akupunkturpunkter og standardiserte akupunkturpunkter. 

Dette ble gjort for å skape en helhetlig behandling likt klinisk hverdag. Kombinasjonen av 

standardiserte akupunkturpunkter og individuelle akupunkturpunkter er brukt i andre studier 

(Borud, 2009) og er mer klinikknært enn å kun bruke standardiserte akupunkturpunkter. 

Tidligere forskning viser at diagnosering og behandling innen TKM i stor grad varierer 

avhengig av akupunktøren (Birkeflet et al., 2011). Det er dermed grunn til å anta at 

behandlingen kunne gjennomføres annerledes av en annen akupunktør. Likevel er 

klinikknærheten ønskelig og det anbefales å kombinere standard- og individuelle 

akupunkturpunkter også ved en større studie. I en større studie anbefales det å eksempelvis 

gjennomføre en Delphi prosess for å skape en viss konsensus om TKM-diagnoser (Alraek et 

al., 2011). 

 

Behandlingsforløpet er inspirert fra en tidligere akupunkturstudie (Borud, 2009). Andre 

behandlingsforløp kan være dårlig tilpasset til denne studien, men grunnet likheten mellom 

denne studien og Borud (2009) ble behandlingsforløpet ansett som et godt grunnlag. 
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De standardiserte akupunkturpunktene er alle på hodet på meridianen Governor Vessel eller 

ekstrapunkt i nærheten og alle individuelle akupunkturpunkt er på hovedmeridianer. Dette 

var ikke en forutsetning for valg av punkter, men grunnet punktenes funksjon ble inndelingen 

slik. 

 

5.1.4 Datainnsamling 
ADHD-RS er et standardisert måleinstrument som brukes til å måle endring og er svært nært 

knyttet til diagnosekriteriene ved ADHD (Adler et al., 2006). Ved å bruke måleinstrumentet 

forsøkes det å unngå informasjonsskjevhet. I denne studien brukes selvrapporterte symptomer 

på ADHD som mål på grad av ADHD. Ettersom diagnosekriteriene ved ADHD er grunnlaget 

for ADHD-RS, har spørreskjemaet som formål å undersøke graden av ADHD med mulighet 

for å måle endring. Måleinstrumentet som ble brukt i denne studien ble ansett som de beste 

for å svare på problemstillingen. 

 

Det var ønskelig at deltakerne skulle anstrenges i minst mulig grad av spørreskjemaenes 

spørsmål. Det er en styrke i studien at dette ble prioritert og at det resulterte i bruk av ADHD-

RS som kun består av 18 spørsmål og at ADHD-RS kun ble delt ut fire ganger. Manglende 

konsentrasjon er en utfordring hos personer med ADHD og anstrengende 

spørreundersøkelser kan gi ufullstendige besvarelser (American Psychology Association, 

2013). Det håpes at få spørsmål påvirket deltakernes konsentrasjon i minst mulig grad. Andre 

lignende spørreskjema består av flere spørsmål enn ADHD-RS (Hanssen-Bauer & Kornør, 

2014; Kornør & Drugli, 2011; Kornør & Jozefiak, 2012; Reedtz & Martinussen, 2011). 

Ettersom spørreskjemaene ble besvart med omtrent to til fire ukers mellomrom, var det grunn 

til å tro at deltakerne ikke husket tidligere besvarelse (Carter et al., 2011). 

 

TKM-diagnosen ble satt ut fra svarene fra ADHD-RS ved baseline selv om måleinstrumentet 

ikke var beregnet til denne bruken (Adler et al., 2012). Dybdeintervju sammen med 

observasjon og berøring er metodene akupunktører som regel bruker for å sette TKM-

diagnose i klinisk hverdag (Maciocia, 2004). I store studier er det ønskelig å få konsensus på 

TKM diagnoser, eksempelvis ved en Delphi prosess (Alraek et al., 2011). Det er for 

tidskrevende og omfattende for denne studien. Metoden for diagnostisering av TKM-

diagnoser er ikke funnet brukt i andre studier og er sterkt preget av egen tolkning av hvordan 

skjemaet ADHD-RS er forsøkt bearbeidet til en TKM-kontekst. Dette viser vanskeligheten 
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med å sette en TKM-diagnose når avstand til deltaker forsøkes ivaretatt. Avstanden var 

ønskelig for å unngå å behandle deltakerne i testgruppen ulikt. Dette påvirker studiens 

klinikknærhet ettersom nærheten til pasienten i en klinikkhverdag som regel er større enn et 

spørreskjema. Dette er en svakhet i studien ettersom klinikknærhet er ønskelig, samt at 

nærhet til pasient er en naturlig del av ”behandlingspakken” som beskrevet i kapittel 2.7 Å 

forske på KAM. 

 

Da TKM-diagnose skulle stilles, fikk forsker/behandler innsyn i testgruppens baseline data. 

Dette kan ha påvirket videre oppførsel til den enkelte deltaker i testgruppen eller forskjeller 

mellom testgruppen og kontrollgruppen. Om TKM-diagnosen ble stilt på bakgrunn av et 

dybdeintervju måtte akupunktøren likevel ha stilt spørsmål om symptomer (Maciocia, 2004) 

og dermed fått mer innsyn hos testgruppen enn hos kontrollgruppe. I tillegg vil akupunktøren 

stille ulikt antall og ulike spørmsål til hver enkelt deltaker og det er grunn til å tro at 

oppførselen også vil være noe forskjellig innad i testgruppen. Når forsker og akupunktør er 

samme person, er det tilnærmet umulig å blinde behandler for disse dataene.  

 

Det ble innhentet data om bivirkninger/sideeffekter to ganger. Deltakerne fikk ikke mulighet 

til å rapportere bivirkniger/sideeffekter mer enn ved midt-test og slutt-test. Dette kunne vært 

løst ved at deltakeren hadde fått muligheten til å rapportere bivirkniger/sideeffekter etter hver 

behandling. Deltakerne ble oppfordret til å øyeblikkelig rapportere alvorlige 

bivirkninger/sideeffekter muntlig dersom nødvendig, hvilket ikke skjedde. Grunnet lite 

rapporterte bivirkninger, anses ikke det som et problem. 

 

Ikke all tidligere forskning som trekkes frem i denne oppgaven bruker ADHD-RS som 

måleinstrument og er dermed ikke direkte overførbart. Studiene brukes som en indikasjon på 

symptomrapporteringen ved metylfenidat-preparater (Casas et al., 2013; Ginsberg et al., 

2013; Goodman, 2013; Kooij et al., 2013). 

 

Dataene fra deltakerne som ble rekruttert i mars/april og dataene fra dem som ble rekruttert i 

september/oktober viste liten forskjell. Det anses at tidspunktet for rekruttering ikke har 

påvirket besvarelsen ved denne studien.  
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Spørreskjemaet ble ikke besvart av andre enn deltakeren selv. Moen er al. (2014) har 

undersøkt personer nær deltakerne i tillegg til deltakerne. Dette er en interessant måte å 

undersøke deltakernes omgivelser i tillegg, men er for omfattende for denne studien. 

 

5.1.5 Validitet og relabilitet 
Norsk versjon av ADHD-RS ble anbefalt å brukes med varsomhet grunnet manglende 

validitet og reliabilitet (Kornør & Hysing, 2011). Det ble funnet flere alternative 

spørreskjemaer for å måle ADHD, men de var beregnet på barn og undersøkte mer enn kun 

symptomer på ADHD. De andre spørreskjemaene viste ikke bedre validitet- eller relabilitet 

enn ADHD-RS (Hanssen-Bauer & Kornør, 2014; Kornør & Drugli, 2011; Kornør & Jozefiak, 

2012; Reedtz & Martinussen, 2011). Til tross for manglende validitet og reliabilitet samt 

usikkerheten som test-retest viser, anses det benyttede spørreskjemaet som best egnet til å 

måle selvrapporterte symptomer ved ADHD til denne studien. 

 

Den interne validiteten er av større betydning enn den eksterne. Siden studien er en 

pilotstudie, er det ikke behov for å konkludere på vegne av flere enn utvalget i studien (intern 

validitet). Den interne validiteten styrkes ved å bruke designet RCT. Ettersom deltakerne har 

blitt randomisert og kontrollert for, reduseres risikoen for utvalgsskjevhet (Laake et al., 

2007). Det er derfor en styrke i studien at det er valgt designet RCT. 

 

Det ble gjort test-retest i denne studien ved å ha pretest før baseline. Det var en styrke å 

inkludere test-retest i studien. Ved en test-retest skal målingene ved test og retest (pretest og 

baseline i denne studien) være tilnærmet like (Carter et al., 2011). Det var en endring i 

symptomrapporteringen fra pretest til baseline hos tilnærmet alle deltakere som viser 

usikkerhet ved måleinstrumentet. Det støtter at den eksterne validiteten er mangelfull og at 

denne studien ikke kan konkludere på vegne av flere enn utvalget. 

 

5.1.6 Analysemetode 
Det ble brukt ITT hvilket er en styrke ved denne studien. Det ble brukt ITT på dropouts, noe 

som kan risikere en skjevfordeling i forhold til resterende deltakere (Laake et al., 2007). 

Analysene viste liten forskjell på dropouts og resten, hvilket tyder på at skjevfordeling ble 

unngått. ITT underestimerer potensiell effekt (Laake et al., 2007), hvilket foretrekkes fremfor 

å overestimere. Eneste mann i kontrollgruppe avbrøt undersøkelsen før alle spørreskjemaene 
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var fullført, hvilket førte til at det ble brukt ITT på hans besvarelse. Ulempen med dette er at 

denne studien ikke kan gi noen eksakte data om menn i kontrollgruppen ettersom resultatene 

underestimeres. Dersom ITT ikke ble brukt i denne studien, ville deltakeren bli ekskludert fra 

analysene, og det ville ikke vært noen data på menn i kontrollgruppe i det hele tatt. Dermed 

er det en fordel at ITT ble brukt. Rosler et al. (2010) brukte ITT i sin studie og argumenterte 

at ITT er en styrke dersom dropouts er tilnærmet like resterende utvalg, særlig i studier med 

middels eller lite utvalg. Det er tilfelle for denne studien. Det anbefales å bruke ITT ved 

analyser dersom en studie opplever lite utvalg. 

 

Resultatene viser at det ikke er noen forskjell mellom gruppene. Dersom dette er en feilaktig 

konklusjon, er det gjort en Type II feil (falsk negativt resultat). Dersom det er et lite utvalg i 

en pilotstudie, vil det være større sjanse for å gjøre en Type II feil (Leon et al., 2011).  

 

Den kliniske betydningen av statistiske funn som en studie finner undersøkes ved en 

utregning av ’effektmål’. Denne studiens’effektmål’ er 0,14 hvilket er lite (Carter et al., 

2011) og betyr at det er en usikkerhet ved hvordan tendensen denne studien fant kan 

overføres til klinisk hverdag. Dette effektmålet kan brukes til å estimere utvalgsstørrelse. Det 

er anbefalt å ikke estimere utvalgsstørrelse på basis av effektstørrelse (effect size) fra en 

pilostudie (Leon et al., 2011). Anbefalingen er fulgt og det er dermed ikke gjort estimering av 

utvalgsstørrelse. 

 

5.1.7 Forsking på KAM 
Å forske på komplementær og alternativ medisin (KAM) innebærer noen metodiske 

utfordringer. RCT er beste studiedesign for å undersøke effektmål ved en intervensjon (Laake 

et al., 2007). RCT designet er bedre egnet til undersøkelse av medikamentell behandling enn 

det behandler vanskelig blindes, særlig med tanke på placebokontrollering (Birch, 2004; 

Fønnebø et al., 2007). De metodiske utfordringene dette fører til er belyst av NAFKAM i 

studien med deres fem forskningsfaser (Fønnebø et al., 2007). NAFKAMs forskningsfaser 

tilsier at det bør forskes på kontekst, paradigmer, filosofisk forståelse og bruk, for så å forske 

på behandlingenes sikkerhet før det studeres en “behandlingspakke”. Denne studien er en 

pilotsudie til det sistnevnte. Det er tidligere gjort omfattende forskning på akupunkturens 

teori om ADHD og filosofiske forståelse (Rabone, 2006) og ADHD innen skolemedisin 

(Spencer et al., 2004). Akupunkturens sikkerhet er allerede gjort rede for ovenfor. Å gjøre en 
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pilotstudie for å teste gjennomførbarheten ved ”behandlingspakken” som det er gjort i denne 

studien, var neste fase i forskningen om akupunktur og ADHD. 

 

5.1.8 Rollen som forsker og behandler 
Systematiske skjevheter kan skje ved at behandler viser mer entusiasme for en gruppe enn en 

annen (MacPherson et al., 2007). Slik skjevhet kan ha oppstått i denne studien ettersom 

forsker og behandler var samme person. Forsker var tett på deltakerne og kunne bevisst eller 

ubevisst oppført seg annerledes av den grunn. Denne tettheten kan føre til ulik oppførsel hos 

behandler og ulik opplevelse av behandling og dermed også symptomrapportering hos 

deltakere (MacPherson et al., 2007). Det ble etterstrebet en viss avstand til deltakerne for at 

forsker skulle oppførte seg så nøytral som mulig i behandling av deltakere når det gjaldt 

tidsbruk og oppmerksomhet.  

 

For å motvirke skjevheter, ble følgende forholdsregler gjort: 

1. Datainnsamler/behandler/forsker randomiserte ikke. 

2. Det ble brukt ADHD-RS som er et standardisert spørreskjema. 

3. Oppførselen mellom deltakerne var forsøkt så nøytral som mulig. 

Det er en styrke ved studien at disse tiltakene ble ivaretatt og at forsker var bevisst på dem 

under hele studien. 

 

5.2 Diskusjon av resultatene 
En pilotstudie skal hovedsakelig ikke vise hvordan den undersøkte intervensjonen påvirker 

den undersøkte sykdommen, hvilket gjør diskusjon av resultater overflødig. Det er likevel 

ønskelig å belyse resultatene som har fremkommet i denne studien ettersom det er en del av 

hva en større studie kan bygge videre på. Det legges hovedvekt på hva som anses som de tre 

mest betydningsfulle funnene i denne studien: 

1. Forskjeller i selvrapporterte symptomer mellom testgruppen og kontrollgruppen 

2. Hvordan disse forskjellene tydeliggjøres ved å dele opp i kategorier for 

oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet/impulsivitet 

3. Endring fra pretest til baseline 

Ettersom denne studien undersøker fenomener som er lite utforsket fra før, er det noen 

områder med lite eller ingen studier på. Der dette er gjeldende åpner det for større bruk av 

refleksjoner. 
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5.2.1 Forskjeller i selvrapporterte symptomer mellom gruppene 
Selvrapporterte symptomer fra baseline til slutt-test hos testgruppe endret fra 49,69 til 44,5 

mot kontrollgruppe som endret fra 58 til 54 når en sammenlignet sum scorer (ikke 

signifikant). Dette viser en tendens til at behandling hos akupunktør kan gi reduksjon i 

selvrapporterte symptomer for personer med ADHD som bruker metylfenidat-preparater. 

Denne tendensen ble også sett hos Li et al. (2010) og Huang et al. (2012), som konkluderte 

med at behandling hos akupunktør var effektiv behandling ved ADHD, men dette gjaldt barn. 

Deltakerne i Li et al. (2010) og Huang et al. (2012) brukte ikke medisiner samtidig med 

akupunkturbehandling. 

 

Forløpet er tilnærmet lik hos kontrollgruppe og testgruppe, men at kontrollgruppen 

gjennomgående har noe høyere verdier enn testgruppe. Differansen mellom testgruppens 

symptomrapportering og kontrollgruppens symptomrapportering er 5,5 ved pretest, 8,3 ved 

baseline, 9,5 ved midt-test og 9,5 ved slutt-test. Det kan være tegn på noe skjevhet i 

randomiseringen hvor deltakerne i kontrollgruppen samlet sett har større grad av symptomer 

på ADHD. Det er ikke funnet studier som underbygger dette. 

 

5.2.2 Tydeliggjøring av forskjeller ved å dele inn i underkategorier 
Ved spørsmål om hyperaktivitet/impulsivitet endret testgruppens symptomrapportering fra 

24,19 til 23 (ikke signifikant) mens kontrollgruppen ikke viste endring (ikke signifikant). 

Kategori for oppmerksomhetsvansker endret fra 31 til 26 (ikke signifikant) i kontrollgruppe 

og fra 24 til 22,5 (ikke signifikant) i testgruppe ved henholdsvis baseline og slutt-test. Li et al. 

(2010) rapporterte reduksjon i symptomer både for barnene i kategorien for 

oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet/impulsivitet. Reduksjonen hos Li et al. (2010) var 

større ved kategori for oppmerksomhetsvansker (signifikant) enn hyperaktivitet/impulsivitet 

(ikke signifikant). Av studiene på akupunktur ved ADHD som er funnet, har kun Li et al. 

(2010) delt resultatene inn i underkategorier. Dersom dette hadde blitt gjort i andre studier, 

kunne endringen kanskje vært tydeliggjort i større grad. Dette er særdeles viktig ved ADHD 

hvor gutter generelt har større grad av hyperaktivitet enn jenter (Youmans, 2008). Det 

presiseres at dette gjelder barn. Ved effektstudier med stort utvalg er det også fordelaktig å 

kjenne til om resultatene påvirkes av kategori for å konkludere om effekt i en eller begge 

kategorier. Muligheten til å sammenligne undergrupper med tidligere forskning, 
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kjønnsmessige forskjeller og mer nøyaktig konkludering bør inspirere datainnsamlings- og 

analysemetode i en større studie til å bruke denne kategoriseringen.  

 

5.2.3 Endring fra pretest til baseline 
Både testgruppe og kontrollgruppe hadde større sumscore på ADHD-RS ved baseline enn 

pretest. Testgruppe viste en endring fra 46,5 til 49,69 fra pretest til baseline og kontrollgruppe 

fra 52 til 58 i samme tester. Endringen er motsatt av Hawthorne-effekten. Hawthorne-

effekten tilsier at deltakere som blir undersøkt kan oppleve en positiv endring fordi de blir 

undersøkt (Cizza et al., 2014). Den økte oppmerksomheten om sykdommen og forskningens 

rutiner gjør at deltakere kan oppleve en bedring etter at de blir inkludert i en studie. 

 

Det kan ha blitt underrapportert symptomer ved første spørreskjema dersom deltakerne ikke 

var oppmerksomme på symptomene ved ADHD. Forskning viser at voksne personer med 

ADHD har en tendens til å underrapportere egen sykdom (Manor et al., 2012). Deltakerne 

kan eventuelt ha under- eller overrapportert etter hva som er mer og mindre sosialt akseptert. 

Sosial ønskverdighet6 er et begrep som kan beskrive dette (Kaminska & Foulsham, 2013). 

Dersom deltakerne i denne studien føler at sin diagnose ikke er sosialt akseptert, kan de ha 

underrapporter deres symptomer. Dette kan være en årsak til mindre rapportering av 

symptomer på ADHD ved første spørreskjema og en større rapportering ved andre 

spørreskjema. Det er også mulig at deltakerne ble mer oppmerksomme på sine symptomer 

etter første spørreskjema. Det er ikke funnet tidligere studier som underbygger dette. Om 

dette er tilfelle vil en være tjent med å bruke data hvor baseline er andre test likt denne 

studien. 

 

I tiden mellom pretest og baseline fikk deltakeren vite hvilken gruppe han/hun tilhørte, 

dermed kan deltakerne ha opplevd en endring grunnet gruppetilhørighet. Om dette var 

tilfelle, burde også spørsmål om hyperaktivitet/impulsivitet blitt endret likt, hvilket ikke 

skjedde. Tidligere studier har funnet at deltakere kan vise bedring også om de får vite at de er 

i venteliste-gruppe (Eardley et al., 2013). Dette viser at gruppetilhørighet ikke trenger å 

påvirke symptomrapportering negativt. 

 

																																																								
6 Begrep fra Gravdal, 2004 
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5.2.4 Dropouts 
Fire deltakere (21 %) avsluttet sin deltakelse før alle tester var fullført. Dropout-ene var 

fordelt på en mannlig- og en kvinnelig deltaker i hver av gruppene. Andre studier på ADHD 

har beregnet fra 15 % (Retz et al., 2012) til 20 % dropout rate (Dopfner et al., 2011); 

(Ginsberg & Lindefors, 2012) hos voksne. Tidligere studier på ADHD har hatt fra null 

dropouts (Ginsberg & Lindefors, 2012) til 30 % dropouts  (Adler et al., 2009a). Forskning på 

personer med ADHD viser at dropouts er kjønnsmessig likt fordelt, men hyppigere dropout 

rate i testgruppe for medisiner grunnet bivirkninger (Adler et al., 2009a; Biederman et al., 

2006; Rosler et al., 2009; Rosler et al., 2010). 

 

Alle dropout er fra første rekrutteringsfase. Det ble ikke gjort noen andre handlinger for å 

unngå dropouts i andre rekrutteringsfase enn fra første. Årsaken til at dropout kun skjedde i 

første rekrutteringsfase er ukjent og kan være tilfeldig. Gjennomsnittsalder var høyere i andre 

rekrutteringsfase enn i første, noe en kan reflektere over om kan ha påvirkning på evne til å 

følge opp avtaler eller økt ønske om å delta i studien. 

 

Dropout-ene brukte mindre medisiner enn resterende utvalg. Tidligere studier har vist at 

dropouts er tilnærmet like resterende utvalg også i medisinbruk (Dorrego et al., 2002; Rosler 

et al., 2010). Dropoutene kan ha vært under-medisinert og dermed hadde større utfordringer 

med å følge opp avtaler. Det er ikke funnet tidligere studier som underbygger dette. 

 

5.2.5 Bivirkninger/Sideeffekter 
Det ble rapportert fem bivirkninger/sideeffekter. Det kan tyde på at det er lite 

bivirkninger/sideeffekter ved akupunktur, i likhet med hva Borud (2009) beskrev i sin studie. 
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6 Konklusjon 
Denne studien har vist at en studie på ADHD og akupunktur lar seg gjennomføres. Det 

anbefales å gjennomføre en studie om å få behandling av akupunktør (”behandlingspakken”) 

med et større utvalg som bygger på denne studiens tilegnede erfaringer. Disse erfaringene har 

generert noen anbefalinger og råd til videre forskning som presenteres under. 

 

Det var en tendens til en liten forskjell (ikke statistisk signifikant) i selvrapporterte 

symptomer hos voksne brukere av metylfenidat-preparater som mottok behandling hos 

akupunktør (reduksjon på 7,2 %) mot de som kun brukte metylfenidat-preparater (reduksjon 

på 5,6 %) i denne studiens utvalg. Ved å dele inn i undergrupper for oppmerksomhetsvansker 

og hyperaktivitet/impulsivitet var forskjellen ikke like tydelig. Det viser viktigheten av å dele 

ADHD inn i underkategorier i studier som undersøker ADHD. Det var få rapporterte 

bivirkninger hos deltakerne i denne studien. 

 

Det presiseres at konklusjonen gjelder behandling hos akupunktør og ikke spesifikke effekter 

av akupunktur. Grunnet mangelfull validitet konkluderes det ikke ut over studiens utvalg og 

det er viktig å tydeliggjøre av oppgaven kun viser en tendens. 

 

6.1 Videre forskning 
Denne studien har vist at det er gjennomførbart å bruke RCT som forskningsdesign og 

designet er egnet til å brukes i en større studie på akupunktur og metylfenidat. Det rådes å 

inkludere en kontrollgruppe som ikke får behandling og detaljrikt beskrive 

randomiseringsprosedyren. Intervensjonen som undersøkes bør følge NAFKAMs 

forskningsmodell og dermed undersøke effekt i en ”behandlingspakke” før de enkelte 

komponenter i ”behandlingspakken” studeres. Det rådes å presisere skillet mellom 

”behandling hos akupunktør” og ”akupunktur” i en større studie. 

 

Denne studien startet rekrutteringen med et snevert aldersspenn hvilket gjorde rekruttering 

utfordrende. Ved en større studie anbefales det å starte rekruttering uten slike begrensninger. 

En større studie åpner for muligheten til å bruke et større geografisk område som kan 

generere flere deltakere. Det anbefales å benytte seg av denne muligheten. Flere tidligere 
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studier konkluderer med at dropout rate ved ADHD var en utfordring for deltakerantallet. 

Denne studiens dropout rate var 21 % og det anbefales å ta utgangspunkt i minimum det. 

 

Denne studien benyttet ikke dybdeintervju for å sette TKM-diagnose. Det anbefales å bruke 

dybdeintervju i videre forskning for å sette TKM-diagnose. Dette vil gjøre intervensjonen 

mer klinikknær og kanskje gjøre resultatene lettere å implementere i klinisk hverdag. I en 

større studie anbefales det å skape konsensus om TKM-diagnoser, eksempelvis ved å utføre 

en Delphi prosess. Det bør også kombineres standard- og individuelle akupunkturpunkter ved 

en større studie. Dersom videre forskning møter store utfordringer ved rekruttering likt denne 

studien, anbefales det å bruke ITT. 

 

ADHD-RS er ikke et validert spørreskjema. Ved en større studie er det ønskelig å bruke et 

validert spørreskjema som måleinstrument. Det håpes at ADHD-RS eller tilsvarende tester 

blir undersøkt og validert på norsk og kan brukes i en større studie. Det er en styrke i studien 

at spørreskjema var minst mulig anstrengende for deltakere og det rådes å etterstrebe dette 

også i en større studie. 

 

Denne studien brukte første test som pretest og andre test som baseline. Denne studien viste 

forskjell i disse målingene og dermed kan det være fordelaktig for videre forskning å gjøre 

testing før baseline for å ta høyde for eventuelle målefeil. 

 

Interessant informasjon ble avdekket ved å dele opp i underkategorier av ADHD. Det 

anbefales å kategorisere ADHD i hovedvekt på oppmerksomhetsvansker og ADHD med 

hovedvekt på hyperaktiv/impulsiv i tillegg til kombinert type ved videre forskning. Dette gjør 

det mulig å mer presist sammenligne med annen forskning, ta høyde for kjønnsmessige 

forskjeller og konkludere mer nøyaktig. 

 

Deltakerne avga ikke informasjon om de hadde fått behandling hos akupunktør før, om de var 

kjent med behandlingsformen eller deres forventninger til behandlingen. Det anbefales å 

inkludere spørsmål om forventninger og kjennskap til behandlingsformen akupunktur ved en 

større studie. 
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Diagnosen ADHD og behandling hos akupunktør kan ha individuelle forskjeller i opplevelse. 

Dette kan kanskje belyses ytterligere ved en kvalitativ studie eller en studie med mixed 

methods. 

 

Personer med ADHD kan oppleve egen sykdom forskjellig, det kan omgivelsene til personen 

også. Det kan være interessant å studere omgivelsene til deltakeren i tillegg til deltakerens 

selvrapportering.  
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Prosjektomtale
En studie viser at fem promille av Norges befolkning har diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD). ADHD kjennetegnes ved at personen er uoppmerksom og fort blir avledet. Dette gjør at det er
vanskelig å fullføre oppgaver og ofte er resultatet slurvete og bærer preg av hastverk. Behandlingen for
ADHD per i dag er vanligvis medisiner (Methylphenidat-preparater), psykologisk behandling og
livsstilsplanlegging (ADHD guide). Formålet med denne studien er å undersøke om det er forskjell i
selvrapporterte symptomer hos voksne pasienter med ADHD som får methylphenidat-preparater og
akupunktur, kontra Methylphenidat-preparater alene. Prosjektet er å betrakte som en pilotstudie, hvor 20
personer med ADHD rekrutteres og randomiseres. Studien er samtykkebasert.

Vurdering

Utvalget i denne studien består av to grupper med diagnostisert ADHD, som randomiseres til enten
akupunktur i tillegg til Methylphenidat-preparater eller til kun medikamentell behandling. Komiteen savner
en diskusjon omkring eventuell placeboeffekt i akupunkturgruppen, og en drøftelse av om kontrollgruppen
burde blitt gitt såkalt «sham-acupuncture» eller «minimal acupuncture» for å redusere en slik effekt mellom
gruppene. Komiteen lar imidlertid dette valget være opp til prosjektleder. Slik prosjektet nå er lagt opp, tror
komiteen det kan være vanskelig å oppnå målsetningen med studien.

Som en del av rekrutteringsprosessen angis følgende i søknaden: ADHD Norge vil også kunne sende ut
e-mail om studien til personer som kan være aktuelle, på basis av informasjon i medlemsregisteret.
Komiteen legger her til grunn at denne informasjonen begrenser seg til opplysninger om medlemskap i
foreningen, og at ingen øvrige (sensitive) opplysninger benyttes til å identifisere deltakere. Komiteen ber om
en tilbakemelding dersom dette ikke er tilfelle.

Komiteen viser til prosjektbeskrivelsens side 10, hvor søker anfører: Dette er en gruppe jeg frykter kan ha
vanskelig for å svare på spørreskjemaene om jeg ikke følger tett opp, derfor vil jeg dra hjem til pasientene
(hvis de tillater det) og gi dem spørreskjemaet til å fylle ut mens jeg venter. På denne måten øker jeg sjansen
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1.  

for å få flere spørreskjemaer utfylt.

Denne løsningen legger etter komiteen mening utilbørlig press på deltakerne, og godkjennes derfor ikke.
Prosjektleder må derfor forholde seg til vanlige rutiner for innsamling av spørreskjema, hvor disse enten
sendes per post, eller medbringes til konsultasjon.  

Komiteen viser til prosjektbeskrivelsens del  hvor utvalgsstørrelse og inklusjon drøftes, og hvor3.2 Utvalg,
enkelte setninger indikerer at disse aspektene ikke er endelig avklart. Et eksempel i så måte er setningen ha i

. Komiteen minner om at endringer i design, gruppesammensetning ellermente at planen ikke er endelig
antall studiedeltakere er å betrakte som vesentlige endringer i et prosjekt, som må søkes REK, jf.
helseforskningslovens § 11.

Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet:

Det tillates ikke at forsker oppsøker deltakere for å sikre utfylling av spørreskjema. 

Vedtak

Prosjektet godkjennes under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles, jf. helseforskningslovens §§ 9
og 33

I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er tillatelsen gitt under forutsetning av at prosjektet
gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen, og de bestemmelser som følger av
helseforskningsloven med forskrifter.

Tillatelsen gjelder til 31.12.2014. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et
halvt år fra denne dato. Av dokumentasjons- og oppfølgingshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil
31.12.2019. Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil.

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK sør-øst på eget skjema senest 14.11.2014, jf. hfl.
12. Prosjektleder skal sende søknad om prosjektendring til REK sør-øst dersom det skal gjøres vesentlige
endringer i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, jf. hfl. § 11.

Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Med vennlig hilsen

Britt-Ingjerd Nesheim
prof. dr. med.
leder REK sør-øst C

Tor Even Svanes
Seniorrådgiver

Kopi til: a.m.mengshoel@medisin.uio.no;   universitetsdirektor@uio.no
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Telefon: 22 84 53 78 
Telefaks: 22 84 53 83 
postmottak@medisin.uio.no 
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Org.nr.: 971 035 854 

 

Prosjektansvarlig/veileder Berit Johannessen 
Masterstudent Geir Ove Lystad 

Dato:  15.01.2014 

Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2013/14396KATHRJ 

Angående ikke godkjent ny søknad om mastergradsprosjekt 
Prosjekt: Akupunktur og medisiner ved ADHD 

Vi viser til søknad datert 13.12.2013 om godkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt som 
masteroppgave ved Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo og påfølgende brev fra komiteen 
13.01.14 hvor vi påpekte bl.a. en rekke metodiske forhold i prosjektplan/søknad, samt formalia i 
informasjonsskriv. 

Samtale veiledere 

Etter telefonsamtaler mellom kvalitetssikringsutvalgets leder og begge veilederne i prosjektet har vi 
blitt enige om noen grep som må gjøres for å bedre kvalitet på masteroppgave. Det skal gjøres en 
klinisk kontrollert studie av effekt av akupunktur ved ADHD. Vi forstår det slik at planen er at 
studenten selv både skal inkludere pasienter, randomisere pasientene til en behandlings – og en 
kontrollgruppe, behandle pasienter, gjøre datainnsamling og analyse. Dette kan føre til at 
resultatene blir svært «biased» og lite valide. Det bør gjøres noen grep før igangsettelse av 
prosjektet for å redusere dette i den utstrekning det er praktisk mulig.  For eksempel kan «bias» 
reduseres noe ved at andre randomiserer og at spørreskjema sendes tilbake til andre enn 
studenten.  

I informasjonsskriv til pasientene må det kort redegjøres for på en folkelig forståelig måte hvorfor 
det er rimelig at akupunktur kan være gunstig for personer med ADHD. Av formalia må det fremgå 
tydelig at det ikke er studenten, men veileder som er prosjektleder for studien.   

Vedtak 

Tillatelse til gjennomføring av prosjektet gis under forutsetning av at student gjør metodiske 
endringer i prosjektplanen i samråd med sine veiledere, samt gjør nødvendige endringer i 
informasjonsskriv som beskrevet over. Videre må prosjektet gjennomføres i henhold   til   REK’s  
anbefalinger og bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Lykke til med 
videre arbeid med prosjektet. 
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Vedlegg 3: Samtykkeskjema 

 

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 ”Akupunktur og Methylphenidat-preparater ved ADHD” 
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke om akupunktur kan ha en 
effekt i tillegg til medisiner hos personer med ADHD i alderen 18 – 30 år. Ettersom du er i denne 
gruppen, ønsker jeg gjerne å ha deg med som deltaker. Studien ledes av meg, Geir Ove Lystad, som er 
student ved Universitetet i Oslo. Jeg får hjelp av Berit Johannessen og Gudrun Rohde ved 
Universitetet i Agder for å gjennomføre studien. Studien har som mål å bli publisert i en tidsskrift. 
 
Hva innebærer studien? 
Studien vil undersøke to grupper: En gruppe som får akupunktur i tillegg til sine medisiner og en 
gruppe som bruker medisiner alene. Dersom du er deltaker, blir du delt inn i en av disse gruppene. 
Begge gruppene skal svare på fire spørreundersøkelser som gis ut ved 2 – 4 ukers mellomrom. Et 3 – 4 
uker før behandlingene, et ved oppstart av behandlingene, et midt i behandlingsforløpet (ca 3 uker 
etter første behandling) og et siste etter endt behandling 
 
Spørreskjemaet er som regel gjennomført på under 10 minutt. Gruppen som får akupunktur, vil få 10 
gratis behandlinger hvor det behandles med akupunkturnåler. Dersom studien viser en tendens til at 
akupunktur kan ha en helsebringende effekt i tillegg til medisiner, vil de som ikke har fått akupunktur 
få tilbud om 10 gratis behandlinger etter studien er ferdig. 
 
Mulige fordeler og ulemper 
Behandlingen kan redusere hyperaktivitet, bedre oppmerksomhet, dempe impulsivitet, bedre virkning 
av medisiner og fremme konsentrasjonen for å�nevne noe. Det er mulig at innstikket av nål kan gi noe 
ubehag. Det er lite bivirkninger og risikoer ved bruk av akupunktur. Dersom nålen treffer en liten 
blodåre, kan det oppstå�en liten blødning eller en liten hevelse. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 
Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en 
navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som 
kan finne tilbake til deg. 
 
Studien tar for seg et lite antall forsøkspersoner, som gjør det vanskeligere å beskytte identiteten enn 
ved en større studie. Likevel vil avidentifisering gjøres så fullstendig som mulig innen prosjektets 
rammer.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å�delta i studien. Du kan når som helst og uten å�oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 
til å�delta i studien. Dette vil ikke få�konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å�
delta, undertegner du samtykkeerklæringen på�siste side. Om du nå�sier ja til å�delta, kan du senere 
trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å�
trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte mastergradsstudent Geir Ove Lystad på�
tlf.nr. 990 31 855. 
K
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Kriterier for deltakelse. 

For å være deltaker må du være myndig, mellom 18 år til fylte 30 år, være diagnostisert med ADHD 
av en psykiater og hatt sykdommen i mer enn 6 måneder, ha ADHD som hoved sykdom og ikke ha 
andre alvorlige sykdommer. Du må bruke Methylphenidat-preparater (som for eksempel Ritalin®, 
Concerta®, Equasym ® og Medikinet ®) og ha brukt dem i mer enn 6 måneder. Du kan ikke bruke 
andre medisiner enn Methylphenidat-preparater eller benytte andre behandlingsmetoder og du må 
forstå norsk skriftlig og muntlig. Rusmisbrukere ekskluderes. 
 
Dine rettigheter og ditt ansvar som deltaker 
Som deltaker er det ditt ansvar å svare på spørreskjemaene og stille opp til alle behandlinger. Dersom 
du velger å bryte underveis i studien, kan du fremdeles fullføre behandlingene gratis. Om du ikke 
ønsker å være med i studien, men ønsker behandlingen, må den betales i sin fullhet. Dersom det blir 
gjort noen endringer i studien som kan påvirke deg som deltaker, vil du bli informert så raskt som 
mulig. Dette gjelder også dersom det kommer ny informasjon i studien som kan påvirke din villighet 
til å delta i studien. Dersom det oppstår beslutninger eller situasjoner som gjør at deltagelse i studien 
kan bli avsluttet tidligere enn planlagt, vil du bli informert om det så snart som mulig. 10 
akupunkturtimer vil være gratis og er eneste økonomiske kompensasjon. 
 
Personvern 
Opplysninger som registreres om deg er delt i to: en generell del hvor det blir spurt om alder, kjønn, 
mengde medisiner, hvor lenge du har brukt medisiner og andre sykdommer. Denne skal kun besvares 
første gang. Den andre delen er 18 spørsmål som kartlegger symptomer ved ADHD og skal undersøke 
hyperaktivitet og oppmerksomhet. Denne delen får du til sammen fire ganger. 
 
Opplysningene blir oppbevart på en sikret database som kun prosjektets forskere har tilgang til og vil 
beholdes der i 5 år. Universitetet i Oslo ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. 
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver 
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 
deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 
trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  
 
Annet 
Studien blir ikke økonomisk støttet. Det er ingen interessekonflikter forbundet med denne studien. 
Behandler er forsikret mot personskade, som gjelder for deltakere, ellers gjelder pasientskadeloven. 
Du som deltaker har rett til å få informasjonen som studien bringer frem og utfallet av studien. Dersom 
utfallet av studien ønskes, bes du om å ta kontakt med mastergradsstudent Geir Ove Lystad. 
 

Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg er villig til å�delta i studien  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av deltaker, dato) 
 
Jeg bekrefter å�ha gitt informasjon om studien 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av Geir Ove Lystad, mastergradsstudent, dato) 
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Vedlegg 4: Demografisk- og klinisk 

spørreskjema 

 

 

 

Om deg 

Kjønn: ☐ Mann ☐ Kvinne 

 
Angi alder i år:   

år 

Mengde Metylphenidat-preparat som 
brukes (f.eks. Ritalin eller Concerta). 
Angi i antall mg per dag. 

 Mg per dag 

Hvor mange sammenhengende 
måneder har du brukt Metylphenidat-
preparater? 

 mnd 

Andre sykdommer. Kryss av for den 
eller de svaralternativene som passer 
deg. Ved å ikke sette kryss, settes 
svaret som “ingen” 

☐ Hjerte/-kar sykdom 

☐ Luftveisproblematikk 

☐ Fordøyelsesvansker 

☐ Nyre- og urinveissykdom 

☐ Gynekologisk sykdom 

☐ Psykiatrisk lidelse 

☐ Hormonforstyrrelse (som f.eks. diabetes) 

☐ Muskel-/skjelettsykdom 

☐ Nevrologisk sykdom 

☐ Øyesykdom 

☐ Annet 

Er det noe annet du mener studien tjener på å vite? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Vedlegg 5: ADHD-RS (ASRS v 1.1) 

 

 
Symptomsjekkliste for ADHD- selvrapporteringsskala for voksne (ASRS-v1.1) 

Pasientens navn  Dato  

Svar på spørsmålene nedenfor. Vurder deg selv i forhold til kriteriene ved hjelp av 
skalaen til høyre på arket. For hvert spørsmål krysser du av i den ruten som best 
beskriver hvordan du har følt og oppført deg de siste seks månedene. Etter at du har 
fylt ut denne sjekklisten, gir du den til din behandler, slik at dere kan diskutere den i 
løpet av dagens time. 
 A

ld
ri 

Sj
el

de
n 

I b
la

nt
 

O
fte

 

Sv
æ

rt 
of

te
 

1. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave etter at de interessante 
delene er unnagjort? 

     

2. Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting når du skal utføre en 
oppgave som krever organisering? 

     

3. Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler eller forpliktelser?      

4. Når du har en oppgave som krever at du tenker nøye igjennom det du skal gjøre, 
hvor ofte unngår eller utsetter du å begynne på den? 

     

5. Hvor ofte sitter du og fikler med noe når du må sitte lenge i ro?      

6. Hvor ofte føler du deg overdrevet aktiv og tvunget til å gjøre noe, som om du var 
drevet av en indre motor? 

     

    Del A
7. Hvor ofte gjør du slurvefeil når du må jobbe med en kjedelig eller vanskelig 

oppgave? 
   

8. Hvor ofte har du problemer med å holde oppmerksomheten oppe når du gjør 
kjedelig eller ensformig arbeid? 

   

9. Hvor ofte har du vansker med å konsentrere deg om hva folk sier, selv når de 
snakker direkte til deg? 

   

10. Hvor ofte har du vanskeligheter med å finne igjen ting hjemme eller på jobb?    

11. Hvor ofte blir du distrahert av aktiviteter eller lyder rundt deg?    

12. Hvor ofte forlater du plassen din på møter eller i andre situasjoner der det 
forventes at du blir sittende? 

   

13. Hvor ofte føler du deg rastløs eller urolig i kroppen?    

14. Hvor ofte har du vanskelig for å ta det med ro og slappe av når du har tid for deg 
selv? 

   

15. Hvor ofte opplever du å snakke for mye i sosiale sammenhenger?    

16. Hvor ofte opplever du at du fullfører setninger for andre før de rekker å fullføre 
dem selv? 

   

17. Hvor ofte har du problemer med å vente på tur i situasjoner der dette er 
nødvendig? 

   

18. Hvor ofte avbryter du andre når de holder på med noe?    

 Del B
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Vedlegg 6: Søkehistorikk 
Søkene er gjort sammen med bibliotekar 20.11.13. 

Cochrane library 
Søkestreng	for	å	finne	artikler	om	ADHD	og	akupunktur:	
"ADHD"	OR	"attention	deficit	hyperactivity	disorder"	AND	"acupuncture"	

• Cochrane reviews (1 treff) 

• Other reviews (1 treff) 

• Trials (3 treff) 

	
Søkestreng	for	å	finne	artikler	om	ADHD	og	methyphenidat-preparater:		
"ADHD"	OR	"attention	deficit	hyperactivity	disorder"	AND	methylphenidat*	AND	adult*	

• Cochrane reviews (2 treff) 

• Other reviews (7 treff) 

• Trials (147 treff) 

Medline (via OvidSP) 
Søkehistorikk	for	å	finne	studier	om	ADHD	og	akupunktur:	

1. Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/ (20322 treff) 

2. adhd.mp. (14244 treff) 

3. 1 or 2 (23120 treff) 

4. Acupuncture Therapy/ (11709 treff) 

5. acupuncture*.mp. (18999 treff) 

6. 4 or 5 (18999 treff) 

7. 3 and 6 (18 treff) 

På	syvende	søk	fant	jeg	en	søkestreng	som	gav	tilfredsstillende	treff.	
	
Søkehistorikk	for	å	finne	studier	om	ADHD	og	methylphenidat-preparater:	

1. Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/ (20322 treff) 

2. adhd.mp. (14244 treff) 

3. 1 or 2 (23120 treff) 

4. Methylphenidate/ (5826 treff) 

5. methylphenidate*.mp. (7076 treff) 

6. ritalin.mp. (591 treff) 
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7. concerta.mp. (106 treff) 

8. strattera.mp. (57 treff) 

9. dexedrine.mp. (76 treff) 

10. 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 (7217 treff) 

11. 3 and 10 (3579 treff) 

12. limit 11 to humans (3115 treff) 

13. limit 12 to ("young adult (19 to 24 years)" or "adult (19 to 44 years)" or "young adult 

and adult (19-24 and 19-44)") (664 treff) 

14. limit 13 to "reviews (maximizes sensitivity)" (372 treff) 

15. limit 13 to "reviews (maximizes specificity)" (28 treff) 

16. limit 13 to "therapy (maximizes sensitivity)" (612 treff) 

17. limit 13 to "therapy (maximizes specificity)" (136 treff) 

18. 15 or 17 (164 treff) 

På	attende	søk	fant	jeg	en	søkestreng	som	gav	tilfredsstillende	treff.	

AMED (via OvidSP) 
Søkehistorikk	for	å	finne	studier	om	ADHD	og	akupunktur:	

1. Attention deficit disorder with hyperactivity/ (578 treff) 

2. adhd.mp. (402 treff) 

3. 1 or 2 (626 treff) 

4. Acupuncture therapy/ (4736 treff) 

5. acupuncture*.mp. (8826 treff) 

6. 4 or 5 (8826 treff) 

7. 3 and 6 (8 treff) 

På	syvende	søk	fant	jeg	en	søkestreng	som	gav	tilfredsstillende	treff.	
	
Søkehistorikk	for	å	finne	studier	om	ADHD	og	methylphenidat-preparater:	

1. Attention deficit disorder with hyperactivity/ (578 treff) 

2. adhd.mp. (402 treff) 

3. 1 or 2 (626 treff) 

4. Methylphenidate/ (34 treff) 

5. methylphenidate*.mp. (77 treff) 

6. ritalin.mp. (18 treff) 

7. concerta.mp. (1 treff) 

(dexendrine ga ingen treff) 
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8. strattera.mp. (1 treff) 

9. 4 or 5 or 6 or 7 or 8 (87 treff) 

10. 3 and 9 (38 treff) 

På	tiende	søk	fant	jeg	en	søkestreng	som	gav	tilfredsstillende	treff.	

Embase (via OvidSP) 
Søkehistorikk	for	å	finne	studier	om	ADHD	og	akupunktur:	

1. attention deficit disorder/ (35582 treff) 

2. adhd.mp. (18646 treff) 

3. 1 or 2 (36966 treff) 

4. acupuncture*.mp. (32174 treff) 

5. acupuncture/ (28552 treff) 

6. 4 or 5 (32174 treff) 

7. 3 and 6 (68 treff) 

8. limit 7 to "reviews (maximizes sensitivity)" (49 treff) 

9. limit 7 to "therapy (maximizes sensitivity)" (41 treff) 

10. 8 or 9 (54 treff) 

På	tiende	søk	fant	jeg	en	søkestreng	som	gav	tilfredsstillende	treff.	
	
Søkehistorikk	for	å	finne	studier	om	ADHD	og	methylphenidat-preparater:	

1. attention deficit disorder/ (35582 treff) 

2. adhd.mp. (18646 treff) 

3. 1 or 2 (36966 treff) 

4. methylphenidate/ (16379 treff) 

5. methylphenidate*.mp. (16880 treff) 

6. ritalin.mp. (2964 treff) 

7. concerta.mp. (878 treff) 

8. Dexedrine.mp. (14 treff) 

9. Strattera.mp. (552 treff) 

10. 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 (17110 treff) 

11. 3 and 10 (7259 treff) 

12. limit 11 to adult <18 to 64 years> (1178 treff) 

13. limit 12 to "reviews (maximizes sensitivity)" (551 treff) 

14. limit 12 to "therapy (maximizes specificity)" (260 treff) 

15. limit 12 to "therapy (maximizes sensitivity)" (564 treff) 
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16. limit 12 to "therapy (maximizes specificity)" (260 treff) 

17. 14 and 16 (260 treff) 

På	syttende	søk	fant	jeg	en	søkestreng	som	ga	tilfredsstillende	treff.	

Scopus 
Søkestreng	for	å	finne	artikler	om	ADHD	og	akupunktur:	
"ADHD"	OR	"attention	deficit	hyperactivity	disorder"	AND	acupuncture*	(28	treff)	
	
Søkestreng	for	å	finne	artikler	om	ADHD	og	methyphenidat-preparater:		
"ADHD"	OR	"attention	deficit	hyperactivity	disorder"	AND	methylphenidat*	AND	adult*	
Begrensning:	Reviews	(462	treff)	
I	Scopus	har	jeg	også	usystematisk	fulgt	opp	siterte	artikler	og	referanselister	til	
aktuelle	artikler.	
	
Jeg	har	ikke	søkt	på	Best	Medicine	(BMJ)	eller	UpToDate	ettersom	det	ikke	er	mulig	å	
gjennomføre	et	systematisk	søk	på	samme	måte	eksempelvis	OvidSP.	
	
Alle	artiklene	ble	lagt	inn	i	EndNote	og	sjekket	for	duplisering.	Så	ble	alle	artiklene	
undersøkt	for	relevans	for	oppgaven.	

Ekskludering 
Etter	å	ha	funnet	over	1000	artikler,	begynte	jeg	å	ekskludere	artikler.	Jeg	har	
ekskludert	artikler	som		

1. Omhandler andre behandlingsformer enn tradisjonell kinesisk akupunktur eller andre 

medisiner/virkestoffer enn methylphenidat-preparater 

2. Studerer andre tilstander enn ADHD, som ikke har det som hoved sykdom eller som 

er friske, hvor behandlingen testes på friske 

3. Sammenligner methylphenidat-preparater med andre behandlingsmetoder annet enn 

akupunktur. 

4. Omhandler dyreforsøk. Jeg har kun med forsøk på mennesker. 

5. Er skrevet på et annet språk enn Engelsk, Norsk, Dansk eller Svensk 

6. Artikler som har utilstrekkelig informasjon, eksempelvis ved kun å skrive innledning 

7. Undersøker annen statistikk som 

a. Kjønnsforskjeller 

b. Kostnad ved ADHD-pasienter eller medisinbruk, både på personlig- eller 

samfunnsmessig plan. 

c. Legers vaner ved å utskrive medisin 

d. Hvor mange stor populasjon som bruker disse medisinene 
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e. Legger vekt på hvor mange barn som har ADHD som voksne 

f. Over- eller underdiagnostisering ved ADHD og diagnosekriterier 

g. Relasjon til alder eller gener 

8. Ikke er effektstudier, eksempelvis case-control studier. Jeg ekskluderer også studier 

på 

a. Avhengighetsevne eller samhandling med andre medisiner/narkotika/røyking 

b. Andre virkninger/bivirkninger av methylphenidat-preparater 

c. Overdose av methylphenidat-preparater 

d. Sammenhengen mellom dose og effekt  

e. Sikkerhet (uten å undersøke effekt) 

f. Etiologien til ADHD 

g. Placebo-virkning ved piller 

h. Gjennomgang av guidelines 

9. Undersøker diagnosekriterier,  

10. Undersøker hvilke behandlingsmetoder som blir brukt ved ADHD eller hva leger 

anbefaler eller mener om behandlinger, eksempelvis alternativ medisin. Det samme 

gjelder foreldres tanker rundt temaet. 

11. Studerer methylphenidat-preparater på personer under 18 år eller eldre enn 30 år 

(inkluderingskriteriene for denne studien) 

12. Undersøker andre effekter ved methylphenidat-preparater enn å bedre ADHD, 

eksempelvis methylphenidat-preparaters påvirkning på motorikk. 

13. Bruker kjøreegenskaper som mål på bedring. 

Etter	å	ha	ekskludert	med	disse	kriteriene	og	kun	valgt	effektstudier	med	RCT	oppsett	
ved	studiene	på	methylphenidat-preparater,	fikk	jeg	en	liste	på	43	studer,	7	på	
akupunktur	og	36	på	methylphenidat-preparater.	
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Artiklene jeg bruker i min masteroppgave er 

Akupunktur	
Huang,	B.	m.,	Yu,	C.	H.,	&	Li,	Z.	r.	(2012).	Journal	of	Acupuncture	and	Tuina	Science,	
10(5),	300-304.		
	
Lee,	M.	S.,	Choi,	T.	Y.,	Kim,	J.	I.,	Kim,	L.,	&	Ernst,	E.	(2011).	Acupuncture	for	treating	
attention	deficit	hyperactivity	disorder:	a	systematic	review	and	meta-analysis.	Chinese	
Journal	of	Integrative	Medicine,	17(4),	257-260.		
	
Li,	S.,	Yu,	B.,	Lin,	Z.,	Jiang,	S.,	He,	J.,	Kang,	L.,	.	.	.	Wang,	X.	(2010).	Randomized-controlled	
study	of	treating	attention	deficit	hyperactivity	disorder	of	preschool	children	with	
combined	electro-acupuncture	and	behavior	therapy.	Complementary	Therapies	in	
Medicine,	18(5),	175-183.		
	
Li,	S.,	Yu,	B.,	Zhou,	D.,	He,	C.,	Kang,	L.,	Wang,	X.,	.	.	.	Chen,	X.	(2009).	Acupuncture	for	
attention-deficit	hyperactivity	disorder	(group.)	in	children	and	adolescents.	Cochrane	
Database	of	Systematic	Reviews,	(2)(CD007839).		
	
Rajwan,	E.,	Chacko,	A.,	&	Moeller,	M.	(2012).	Professional	Psychology:	Research	and	
Practice,	43(5),	520-526.		
	
Rossi,	E.	(2010).	Acupuncture	and	Tuina	for	hyperactive	children.	Journal	of	Chinese	
Medicine(94),	9-17.		
	

	

Methylphenidat-preparater	
Adler,	L.	A.,	Zimmerman,	B.,	Starr,	H.	L.,	Silber,	S.,	Palumbo,	J.,	Orman,	C.,	&	Spencer,	T.	
(2009).	Efficacy	and	safety	of	OROS	methylphenidate	in	adults	with	attention-
deficit/hyperactivity	disorder:	A	randomized,	placebo-controlled,	double-blind,	parallel	
group,	dose-escalation	study.	Journal	of	Clinical	Psychopharmacology,	29(3),	239-247.	
	
Biederman,	J.,	&	Mick,	E.	(2010).	A	randomized,	three	phase	34	week	double-blind	long-
term	efficacy	study	of	extended-release	methylphenidate	in	adults	with	ADHD.	
European	Neuropsychopharmacology,	20,	S329-S330.		
	
Brams,	M.,	Moon,	E.,	Pucci,	M.,	&	López,	F.	A.	(2010).	Current	Medical	Research	and	
Opinion,	26(8),	1809-1825.		
	
Buitelaar,	J.	K.,	Casas,	M.,	Philipsen,	A.,	Kooij,	J.	J.,	Ramos-Quiroga,	J.	A.,	Dejonckheere,	J.,	.	.	
.	Schäuble,	B.	(2012).	Functional	improvement	and	correlations	with	symptomatic	
improvement	in	adults	with	attention	deficit	hyperactivity	disorder	receiving	long-
acting	methylphenidate.	Psychological	Medicine,	42(1),	195-204.	
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/832/CN-
00860832/frame.html	



80	

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2F35062_6B2373E5777AA865E4
2422C4B4D1FF00_journals__PSM_PSM42_01_S0033291711000845a.pdf&cover=Y&cod
e=efa4057c4f87bffca8274c4fdfabca59	doi:10.1017/S0033291711000845	
	
Buitelaar,	J.	K.,	Trott,	G.	E.,	Hofecker,	M.,	Waechter,	S.,	Berwaerts,	J.,	Dejonkheere,	J.,	&	
Schauble,	B.	(2012).	Long-term	efficacy	and	safety	outcomes	with	OROS-MPH	in	adults	
with	ADHD.	International	Journal	of	Neuropsychopharmacology,	15(1),	1-13.		
Bush,	G.,	Spencer,	T.	J.,	Holmes,	J.,	Shin,	L.	M.,	Valera,	E.	M.,	Seidman,	L.	J.,	.	.	.		
	
Biederman,	J.	(2008).	Functional	magnetic	resonance	imaging	of	methylphenidate	and	
placebo	in	attention-deficit/hyperactivity	disorder	during	the	multi-source	interference	
task.	Archives	of	General	Psychiatry,	65(1),	102-114.		
Casas,	M.,	Rosler,	M.,	Sandra	Kooij,	J.	J.,	Ginsberg,	Y.,	Ramos-Quiroga,	J.	A.,	Heger,	S.,	.	.	.		
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Vedlegg 7: Annonse ADHD 

 

Vil du være med på å øke kunnskapen om ADHD?!!
I desember/Januar vil jeg, Geir Ove Lystad ved Universitetet i Oslo, undersøke om 
akupunktur har noen tilleggseffekt til medisiner ved ADHD. 
  
Deltakerne vil bli delt opp i  to grupper: en gruppe som får 10 gratis behandlinger med 
akupunktur ved Helsehuset i Kristiansand og en gruppe som følges opp uten å få 
akupunktur. Havner du i sistnevnte gruppe, får du tilbud om 10 gratis behandlinger etter 
endt studie dersom studien viser positive virkninger. Behandlingene foregår ca 2 ganger i 
uka i 5 uker og begge gruppene svarer på 4 korte spørreskjema. !
For å være deltaker, må du være myndig og mellom 18 - 30 år. Du må ha hatt ADHD i 6 
måneder eller mer og bruke medisiner som Ritalin®, Concerta®, Equasym® eller 
Medikinet® i minimum 6 måneder sammenhengende. Studien tar plass i Kristiansand, så 
jeg er interessert i deg som holder til i Adger-fylkene og Telemark. Det er ingen refusjon av 
eventuelle reisekostnader. 
  
Dersom du møter disse kriteriene, oppfordrer jeg deg til å kontakte meg for utdypende 
informasjon: !

Telefonnummer: 
990 31 855

E-post: 
g.o.lystad@studmed.uio.no
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Vedlegg 8: Utfylling av 

prosjektprotokollens mangler (vedlegg til 

prosjektbeskrivelse) 

Vedlegg til prosjekprotokoll: Presiseringer, utdypinger og 

avklaringer. 
Geir Ove Lystad: ”Akupunktur og methylphenidat-preparater ved ADHD”. 

Begrunnelse for akupunkturens effekt i tillegg til medisiner 
Medisiner med virkestoffet methylphenidat som for eksempel Ritalin® eller Concerta® viser 

bedring fra 44 % (Spencer 2005) til 84,5 % (Adler 2009). Det er til nå ingen studier på 

akupunktur sammen med medisiner, men akupunktur alene er funnet virksom i noen studier 

ved ADHD (Li, 2010 og Huang, 2012). Siden methylphenidat-preparatene teoretisk kan 

bedres fra 15,5 % til 56 %, kan potensielt akupunktur bedre tilstanden ytterligere, noe som 

poengteres av Hong og Cho (2011). 

 

For å undersøke dette i praksis, utfører jeg en pilotstudie før en eventuelt større studie. 

Oppgaven formes derfor som en pilotstudie for å undersøke om dette er noe å forske videre 

på. Jeg ønsker med det å fremme kunnskap som kanskje kan legge til rette for videre 

forskning. 

 

Det er ingen studier som undersøker methylphenidat-preparater og alternativ medisin samtidig 

per dags dato. Å bruke akupunktur som komplementær medisin til methylphenidat-preparater 

ved voksne pasienter med ADHD er et uutforsket område. Derfor er det viktig å oppnå økt 

kunnskap om dette. 

Begrunnelse for de tre standardiserte punktenes effekt 
Her har jeg i teorikapittelet om akupunktur (1.6.1) forklart at de tre affiserte organene ved 

ADHD er Lever, Hjerte og Nyre med hovedvekt på Hjertets mentale aspekt, kalt Shen. 

Jeg refererer i dette kapittelet videre til kapitlene beskrevet under og med det forklarer jeg 

hvorfor akkurat disse punktene er valgt. 

 

1.1.1 GV20 Baihui 

GV meridian har en sterk evne til å knytte sammen Hjerte og hode og er derfor især virksom 

hvor Hjerte-tilstander påvirker hode (Deadman, 1998). Dette punktet er nært knyttet til hodet 
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og er nyttig å bruke ved mental problematikk, særlig ved påvirkelse av Shen. Punktet har som 

en av sine hovedfunksjoner å dempe eller roe Shen (Deadman, 1998) og omtales å ha ”Effekt 

på Shen” av Møller (Møller, 2008). Punktet er møtepunkt av alle Yang meridianer, som er 

sterkt påvirket under hyperaktivitet, punktet hjelper ved å roe Yang meridianene (Deadman, 

1998) (Møller, 2008). 

 

1.1.2 Sishenchong (EX-HN-1) 
Dette punktet er en slags forlengelse av GV20 Beihui. Punktet roer også Shen på samme måte 

som GV20 Baihui (Deadman, 1998) og brukes for å forsterke effekten til GV20 Baihui. 

Punktet klarner Shen (Møller, 2008 og Deadman, 1998). 

 

1.1.3 GV24 Shenting 

På samme måte som hos GV20 Beihui, er GV meridianen gunstig for å knytte Hjerte og hode 

sammen. Punktet alene har en hovedfunksjon å hjelpe hodet og roe Shen (Deadman, 1998). 

GV24 Shenting er fortrukket å bruke ved hyperaktivitet som relateres til hjernen ettersom det 

kan dempe denne hyperaktiviteten. Punktet har en sterk tilknytning til punktet GV20 Beihui 

og gjør effekten større ved kombinasjonen av disse punktene. 

 

GV20 Beihui og GV24 Shenting er en nål hver, Sishencong (EX-HN-1) er fire. Pasientene 

fikk altså 6 nåler i standard behandling. Utenom dette ble det satt 2 – 4 punkter (2 – 8 nåler) 

etter Tradisjonell Kinesisk Medisin diagnose (Maciocia, 2004) for den individuelle tilstanden 

som pasienten lider av. 

Redegjørelse av bivirkninger/negative effekter ved akupunktur 
Akupunktur er en skånsom behandlingsmetode som sjeldent har bivirkninger. Akupunktur har 

til nå ikke blitt avdekket å forverre symptomer, men har varierende grad av symptomlindring 

(Nordheim, 1996 og White, 2001). Dette gjelder generelt for akupunktur, for akupunktur ved 

ADHD er det ikke gjort noen studier på området. 
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Blinding (og placebo-kontroll) 
Ved studier som undersøker subjektive mål, slik som et selvrapporteringsskjema likt det brukt 

i denne studien, er det ønskelig å ha så mange deler av studien blindet som mulig for å unngå 

bias (MacPherson, 2007). 

 

Deltaker vil ikke bli forsøkt blindet. Om studiens kontrollgruppe var en placebo-kontroll (se 

kapittel 1.1.1 Placebo-kontroll), skulle deltakerne vært blindet til hvilken behandling de 

mottar. Siden testgruppen i denne studien får akupunktur og kontrollgruppen ikke, vet 

deltakeren selv hvilken gruppe den er i. Med dette designet lar det seg ikke gjøre å blinde 

deltaker. 

 

Siden akupunktøren er en del av behandlingen, er det per dags dato ikke mulig å blinde 

behandleren på samme måte som i en effektstudie om piller (MacPherson, 2007). 

 

“It is important in clinical trials that the evaluator be blinded to treatment 

assignment. In acupuncture this is especially important because studies cannot be 

conducted with the therapist blinded (British Medical Association 2000; Vincent, 

1993)” 

(Birch, 2004 s. 486) 

 

Behandleren kan påvirke utfallet ved å vise mer entusiasme for en gruppe (for eksempel 

testgruppe) enn en annen (for eksempel kontrollgruppe) eller hvis behandler gir et inntrykk av 

om pasienten er i testgruppe eller kontrollgruppe, hvor det er aktuelt (MacPherson, 2007).  

 

I boken fra MacPherson anbefales det derfor at behandler og forsker er samme person 

(MacPherson, 2007). I min studie vil jeg være begge disse rollene. Å ansette andre til å utføre 

behandlingene strekker seg utenfor oppgavens omfang og vil ikke gjøres. Jeg vil blindes for 

randomisering og datainnsamling. 

 

1.1.1 Placebo-kontroll 

Det er bevisst ikke blitt gjort noen placebo-kontroll i denne studien ettersom metodene for å 

kontrollere placebo innen akupunkturbehandling ikke er optimale. Tidligere studier har brukt 

såkalt ”sham-akupunktur” hvor det enten settes nåler utenfor akupunkturpunkter, i 
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akupunkturpunkter som ikke har noen teoretisk virkning på pasientens tilstand eller ved å 

sette nålen subkutant (Hong, 2011). Disse studiene kommer alle frem til samme konklusjon: 

Sham-akupunktur og ekte akupunktur gir begge bedring og forskjellen er som regel såpass 

liten at den ikke er statistisk signifikant (Hong, 2011). Steven Birch skriver derfor ”Another 

important issue with all sham treatments is to avoid the mislabeling of the sham treatment as 

a placebo treatment” og ”All of the sham interventions tested so far are thought to activate 

physiologic nonplacebo nonspecific effects and some activate specific effects”(Birch, 2004). 

En av grunnene til at sham-akupunktur ikke lar seg gjøre er at en hel rekke ekstraeffekter 

settes i gang i det øyeblikket nålen settes gjennom huden, uansett hvor på kroppen det måtte 

være (Birch, 2004). Ettersom sham-akupunktur setter i gang såpass mange andre effekter og 

at det ikke er det samme so placebo-effekten (MacPherson, 2007), velger jeg å teste 

akupunkturbehandlingen sammen med standardbehandling og ikke inkludere placebo i det 

hele tatt. 

Metode for randomisering 
Deltakerne vil settes løpende opp på en liste og nummereres. Numrene sendes til prof. Berit 

Johannessen som utfører randomiseringen og sender en liste over hvem som skal i testgruppe 

og hvem som skal i kontrollgruppe. Hovedveileder, Berit Johannessen, vil gruppere uten 

innsyn fra studenten. På denne måten vil deltakerne i testgruppen og deltakerne i 

kontrollgruppen være så like som mulig. 

 

”For at vi skal få til en rettferdig vurdering av intervensjonen, må personer som 

inkluderes i intervensjonsgruppen være rimelig lik dem som inkluderes i 

kontrollgruppen. Ved hjelp av randomisering sørger vi for at forsøkspersonene 

fordeles tilfeldig i de to (eller flere) gruppene, og dermed unngår vi systematiske 

forskjeller mellom intervensjons- og kontrollgruppe (med unntak av intervensjonen). 

Dersom vi finner effekt av intervensjonen, kan vi dermed konkludere med at det er en 

reel årsakssammenheng.” 

(Laake, 2007) 

 

Feil randomisering kan føre til at det for eksempel er flere deltakere i testgruppen som får 

bedring av behandlingen enn i kontrollgruppen (MacPherson, 2007). Dette kan skje ved at 

behandler eller forsker (jeg) kjenner til pasientene fra før og tilegner dem en gruppe som 
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tjener mitt foretrukne resultat. Ved å la noen andre randomisere deltakerne, utelukkes dette 

som et problem og randomiseringen vil skje tilfeldig. 

Håndtering av feilkilder knyttet til at samme person er terapeut 

og datainnsamler 
Rettet ved at jeg er terapeut, mens veiledere  er datainnsamlere. 

Påstand om at studien er en 2-sidig hypotesetesting 
Endret til 1-sidig ettersom akupunktur per dags dato ikke har noen rapporterte negative 

effekter. 

Vanlige feilkilder ved RCT-er og hvordan dette passer inn i min 

studie. 
Her har jeg tatt for meg hva som er vanlige feilkilder ved RCT på generelt grunnlag og hvilke 

utfordringer som er spesielt aktuelle ved RCT-er med akupunktur som behandlingsmetode. 

En utfordring spesielt for akupunktur er blinding og placebo-kontroll, som beskrevet over. 

Det omtales også av MacPherson (2011) at randomiseringen er viktig. Det er beskrevet over. 

 

Et annet poeng er utfordringer med akupunktur som behandling 

Dersom behandlingen som gjøres ikke er tilfredsstillende, vil dette kunne skape bias. 

Behandlingen må bruke riktige punkter til riktig diagnose, riktig antall behandlinger, riktig 

frekvens på behandlingene og riktig utførelse av nålestikket (MacPherson, 2007). I min 

oppgave oppfylles dette ved at deltakeren blir stilt diagnose innen Tradisjonel Kinesisk 

Medisin som fører til punktvalg, at det settes standardpunkter og individuelle punkter og ved 

at alle deltakere får 10 behandlinger, 2 behandlinger i uken fordelt på 5 uker som tidligere 

forklart (i masteroppgaven). 

 

Laake (2007) skriver om utvalgsstørrelse som en av utfordringene ved RCT 

Et lite utvalg kan føre til at styrken (power) svekkes og det kan føre til at funnene mine ikke 

blir statistisk signifikante (Pallant, 2011). Siden dette er en pilotstudie, og har et lite utvalg, 

forventet jeg ikke at tallene ble statistisk signifikante. Jeg er på jakt etter en indikasjon i 

populasjonen jeg tar for meg, i håp om at jeg kan fremme ny kunnskap. Min styrke (power) er 
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satt til 0.80 som er det vanligste (Carter, 2011). Det vil si at dersom jeg med 80 % sikkerhet 

kan si at det er en forskjell, vil jeg kunne forkaste nullhypotesen om at det ikke er noen 

forskjell i selvrapporterte symptomer hos voksne pasienter med ADHD som får 

methylphenidat-preparater og akupunktur kontra methylphenidat-preparater alene (Pallant, 

2011). 

 

Inkludering-og ekskluderingskriteriene er også en av punktene til Laake (2007), jeg legger 

kun ved begrunnelse for dem her: 

Jeg ønsker å undersøke unge voksne som har brukt methylphenidat-preparater en stund. 

Deltakerne må være i stand til å gi informert samtykke og svare på spørreskjema. Deltakerne 

skal ikke ha andre faktorer som kan ødelegge resultater, for eksempel bruke andre medisiner, 

andre behandlinger, være rusmisbruker eller ha andre alvorlige tilstander. Derfor er 

inkludering- og ekskluderingskriteriene som følger: (så kommer inkludering- og 

ekskluderingskriteriene i en liste). 

Metode for datainnsamling 
Deltakerne vil etter behandling bli veiledet inn til et rom hvor de er helt alene. Der vil det 

ligge en ferdigfrankert konvolutt sammen med spørreskjema som skal forsegles etter besvart 

spørreundersøkelse, postes og sendes til hovedveileder, Berit Johannessen. Hun som 

nummererer besvarelsen slik at studenten kan legge dataene inn i SPSS. 

 

Deltaker vil under besvarelsen sitte alene i et eget rom uten innblanding fra noen andre. 
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Vedlegg 9: Liste over relevante studier på 

akupunktur ved ADHD 
Liste over relevante studier på akupunktur ved ADHD 

Forfatter År Tittel n Konklusjon 

Huang, B. 

m., Yu, C. 

H., & Li, Z. 

r.  

2012 Clinical Observation on 

Acupuncture Intervention 

for Children with Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder. 

735 Most ADHD kids present with a 

body constitution of yang 

predominance and heat 

exuberance. A well-controlled 

BMI is helpful for ADHD 

treatment. Acupuncture can be a 

supplementary therapy to 

improve the ADHD symptoms. 

Lee, M. S., 

Choi, T. Y., 

Kim, J. I., 

Kim, L., & 

Ernst, E. 

2011 Acupuncture for treating 

attention deficit 

hyperactivity disorder: a 

systematic review and meta-

analysis. 

344 Limited evidence exists for the 

effectiveness of acupuncture as a 

symptomatic treatment of ADHD. 

Given that the risk of bias of the 

included studies was high, firm 

conclusions cannot be drawn. 

Li, S., Yu, 

B., Lin, Z., 

Jiang, S., 

He, J., 

Kang, L., . . 

. Wang, X.  

2010 Randomized-controlled 

study of treating attention 

deficit hyperactivity disorder 

of preschool children with 

combined electro-

acupuncture and behavior 

therapy. 

357 The treatment of ADHD in 

preschool children with electro-

acupuncture combining behavior 

therapy has positive effect in 

reducing symptoms of ADHD. 

Adverse events are mild to 

patients. It is recommendable for 

this combined therapy, while 

multi-center RCT needs to be 

further studied. 

Rajwan, E., 

Chacko, A., 

& Moeller, 

2012 Nonpharmacological 

Interventions for Preschool 

ADHD: State of the 

734 This review suggests that 

behaviorally based approaches 

focused on parent and teacher 
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M. Evidence and Implications 

for Practice 

training are the most well-studied 

and effective interventions. 

Child-training approaches, 

dietary interventions, nutritional 

supplements, and acupuncture 

require substantially more 

evaluation before clinical 

implications can be fully 

appreciated. We conclude by 

discussing key principles gleaned 

from this literature for 

psychological practice for the 

treatment of preschool children 

with ADHD. 
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Vedlegg 10: Liste over relevante studier på 

metylfenidat 
	
Liste over relevante studier på methylphenidat-preparater ved ADHD 

Forfatter År Tittel n Konklusjon 

Adler, L. A., 

Zimmerman, 

B., Starr, H. 

L., Silber, S., 

Palumbo, J., 

Orman, C., & 

Spencer, T. 

2009 Efficacy and safety of 

OROS methylphenidate in 

adults with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder: A randomized, 

placebo-controlled, double-

blind, parallel group, dose-

escalation study. 

170 Once-daily d-MPH-ER 20 to 

40 mg is safe and effective for 

long-term treatment of adult 

ADHD. 

Biederman, J., 

& Mick, E. 

(2010). 

2010 A randomized, three phase 

34 week double-blind long-

term efficacy study of 

extended-release 

methylphenidate in adults 

with ADHD. 

354 Robust doses of OROS MPH 

are effective and generally 

well tolerated over the long 

term in the treatment of adults 

with ADHD. 

Brams, M., 

Moon, E., 

Pucci, M., & 

López, F. A.  

2010 Duration of effect of oral 

long-acting stimulant 

medications for ADHD 

throughout the day. 

850 Most long-acting stimulants 

exerted beneficial effects on 

ADHD symptoms for up to 12 

hours as measured by the 

PERMP; the longest duration 

of efficacy versus placebo was 

seen with lisdexamfetamine 

dimesylate (14 hours 

postdose). © 2010 Informa 

UK Ltd All rights reserved: 

reproduction in whole or part 

not permitted. 
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Castells, X., 

Ramos-

Quiroga, J. A., 

Rigau, D., 

Bosch, R., 

Nogueira, M., 

Vidal, X., & 

Casas, M.  

2011 Efficacy of methylphenidate 

for adults with attention-

deficit hyperactivity 

disorder: a meta-regression 

analysis. 

422 This study shows that 

methylphenidate improves 

ADHD symptoms in adults in 

a dose-dependent fashion. The 

efficacy of methylphenidate 

appears to be reduced in 

patients with co-morbid SUD. 

It is unclear whether 

methylphenidate efficacy is 

influenced by the type of 

formulation, because the 

effect of this covariate is 

confounded by that of co-

morbid SUD. 

Buitelaar, J. 

K., Casas, M., 

Philipsen, A., 

Kooij, J. J., 

Ramos-

Quiroga, J. A., 

Dejonckheere, 

J., . . . 

Schäuble, B 

2012 Functional improvement 

and correlations with 

symptomatic improvement 

in adults with attention 

deficit hyperactivity 

disorder receiving long-

acting methylphenidate. 

609 Improvements in ADHD 

symptoms relating to 

hyperactivity and impulsivity 

in adults receiving OROS 

MPH are associated with 

improvements in daily 

functioning and quality of life. 

Buitelaar, J. 

K., Trott, G. 

E., Hofecker, 

M., Waechter, 

S., Berwaerts, 

J., 

Dejonkheere, 

J., & 

Schauble, B. 

2012 Long-term efficacy and 

safety outcomes with 

OROS-MPH in adults with 

ADHD. 

137 The short-term benefits of 

OROS-MPH continue during 

long-term open-label 

treatment. Maintenance of 

efficacy in a placebo-

controlled withdrawal design 

remains to be confirmed in 

larger patient populations. 

Bush, G., 2008 Functional magnetic 212 Methylphenidate OROS 
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Spencer, T. J., 

Holmes, J., 

Shin, L. M., 

Valera, E. M., 

Seidman, L. J., 

. . . 

Biederman, J. 

resonance imaging of 

methylphenidate and 

placebo in attention-

deficit/hyperactivity 

disorder during the multi-

source interference task. 

increased daMCC activation 

during the MSIT and may act, 

in part, by normalizing 

daMCC hypofunction in 

ADHD. 

Casas, M., 

Rosler, M., 

Sandra Kooij, 

J. J., Ginsberg, 

Y., Ramos-

Quiroga, J. A., 

Heger, S., . . . 

Schauble, B. 

2013 Efficacy and safety of 

prolonged-release OROS 

methylphenidate in adults 

with attention 

deficit/hyperactivity 

disorder: A 13-week, 

randomized, double-blind, 

placebo-controlled, fixed-

dose study. 

101 OROS MPH provided overall 

benefits in the treatment of 

adults with ADHD. 

Dopfner, M., 

Ose, C., 

Fischer, R., 

Ammer, R., & 

Scherag, A..  

2011 Comparison of the efficacy 

of two different modified 

release methylphenidate 

preparations for children 

and adolescents with 

attention-

deficit/hyperactivity 

disorder in a natural setting: 

Comparison of the efficacy 

of medikinet retard and 

concerta-a randomized, 

controlled, double-blind 

multicenter clinical 

crossover trial. 

149 Children and adolescents may 

be treated with a lower daily 

dose of Medikinet retard 

(which has a similar IR 

component as Concerta) 

without resulting in a 

clinically relevant worse 

effect during school time. 

Dorrego, M. 

F., Canevaro, 

L., Kuzis, G., 

2002 A randomized, double-

blind, crossover study of 

methylphenidate and lithium 

306 In this preliminary study, 

lithium and MPH produced 

similar improvements on the 
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Sabe, L., & 

Starkstein, S. 

E. 

in adults with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder: Preliminary 

findings. 

primary outcome measure and 

on measures of irritability, 

aggressive outbursts, 

antisocial behavior, anxiety, 

and depression. 

Faraone, S. V., 

Short, E. J., 

Biederman, J., 

Findling, R. 

L., Roe, C., & 

Manos, M. J. 

2002 Efficacy of Adderall and 

methylphenidate in attention 

deficit hyperactivity 

disorder: a drug-placebo and 

drug-drug response curve 

analysis of a naturalistic 

study. 

641 Our results show that the 

efficacy of Adderall and MPH 

to improve functioning is seen 

throughout the full range of 

improvement scores. Both 

drugs prevent worsening and, 

for a majority of patients, lead 

to improvements that are well 

into the normal range. The 

analyses also highlight an 

important subgroup of placebo 

responders, which suggests 

that future research should 

focus on how to predict robust 

placebo response in ADHD 

patients. 

Ghuman, J. 

K., Aman, M. 

G., Lecavalier, 

L., Riddle, M. 

A., Gelenberg, 

A., Wright, R., 

. . . Fort, C.  

2009 Randomized, placebo-

controlled, crossover study 

of methylphenidate for 

attention-

deficit/hyperactivity 

disorder symptoms in 

preschoolers with 

developmental disorders. 

200 The predominant direction of 

response in these preschoolers 

with both ADHD and PDD/ID 

favored MPH, even though 

the response was more subtle 

and variable than in older and 

typically developing children. 

Due to high rates of adverse 

effects, preschoolers should 

be monitored closely. 

Ginsberg, Y., 

Hirvikoski, T., 

2013 Osmotic-release oral system 

methylphenidate (OROS-

78 OROS-MPH effectively 

improved symptoms and 
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Grann, M., & 

Lindefors, N.  

MPH) treatment of adult 

prison inmates with ADHD: 

A randomised controlled 

trial with open-label 

extension. 

functional impairments of 

ADHD in prison inmates with 

ADHD. We suggest that 

OROS-MPH provided 

alongside rehabilitation 

programs could be a feasible 

and effective multimodal 

intervention for adults with 

ADHD and coexisting 

disorders within a prison 

setting. 

Ginsberg, Y., 

& Lindefors, 

N. 

2012 Methylphenidate treatment 

of adult male prison inmates 

with attention-deficit 

hyperactivity disorder: 

Randomised double-blind 

placebo-controlled trial with 

open-label extension. 

139 Osmotic-release oral system 

methylphenidate is an 

effective treatment for adult 

male prison inmates with 

ADHD. 

Gonzalez-

Heydrich, J 

2010 Adaptive phase I study of 

OROS methylphenidate 

treatment of attention deficit 

hyperactivity disorder with 

epilepsy. 

175 A larger study to assess the 

effect of OROS-MPH on 

seizure risk is needed. A 

crossover design including 

subjects with frequent seizures 

could maximize power and 

address high patient 

heterogeneity and recruitment 

difficulties. 

Goodman, D. 

W. 

2013 Sustained treatment effect in 

attention-deficit/ 

hyperactivity disorder: 

Focus on long-term 

placebo-controlled 

randomized maintenance 

96 Medication discontinuation 

can be used as an opportunity 

to help patients recognize 

their most impairing 

symptoms, learn and 

implement behavioral 
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withdrawal and open-label 

studies. 

strategies to cope with ADHD 

symptoms, and understand 

when additional supportive 

resources and the resumption 

of medication management 

may be necessary. 

Huss, M., 

Ginsberg, Y., 

Philipsen, A., 

Tvedten, T., 

Arngrim, T., 

Greenbaum, 

M., Kumar, V.  

2013 40-Week, randomized, 

double-blind, placebo-

controlled, multicenter, 

efficacy and safety study of 

methylphenidate 

hydrochloride modified 

release (MPH-LA) in adults 

with attention deficit 

hyperactivity disorder 

(group.). 

80 MPH-LA administered at 40-

80mg/day demonstrated 

superior ADHD symptom 

control and reduction in 

functional impairment 

compared to placebo and 

demonstrated maintenance of 

effect over 6 months. 

Jain, U., 

Hechtman, L., 

Weiss, M., 

Ahmed, T. S., 

Reiz, J. L., 

Donnelly, G. 

A., . . . Darke, 

A. C. 

2007 Efficacy of a novel biphasic 

controlled-release 

methylphenidate formula in 

adults with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder: results of a double-

blind, placebo-controlled 

crossover study. 

493 Once-daily MLR 

methylphenidate produces 

significant improvements in 

ADHD symptoms and 

situational behavior in adult 

patients with ADHD, with a 

prolonged duration of effect 

and minimal side effects, thus 

having the potential to 

improve compliance and, 

therefore, treatment outcomes 

in routine clinical use. 

Joseph, B., 

Eric, M., 

Craig, S., 

Robert, D., 

Paul, H., & 

2006 A randomized, placebo-

controlled trial of OROS 

methylphenidate in adults 

with attention-

deficit/hyperactivity 

715 These results show that 

treatment with OROS MPH in 

daily doses of up to 1.3 

mg/kg/day was effective in 

the treatment of adults with 
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Theresa, H. disorder. ADHD. Because of the 

potential for increases in 

blood pressure and heart rate, 

subjects receiving treatment 

with MPH should be 

monitored for changes in 

blood pressure parameters 

during treatment. 

Kooij, J. J., 

Burger, H., 

Boonstra, A. 

M., Linden, P. 

D., Kalma, L. 

E., & 

Buitelaar, J. K. 

2004 Efficacy and safety of 

methylphenidate in 45 

adults with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder. A randomized 

placebo-controlled double-

blind cross-over trial. 

589 Methylphenidate proves to be 

an effective and well tolerated 

treatment for symptoms of 

ADHD in adults in the short 

term. Future research should 

study the long-term response 

and clarify the impact of 

gender, co-morbidity, socio-

economic status and IQ on 

response rates in adults with 

ADHD. 

Kooij, J. J., 

Rosler, M., 

Philipsen, A., 

Wachter, S., 

Dejonckheere, 

J., van der 

Kolk, A., . . . 

Schauble, B. 

2013 Predictors and impact of 

non-adherence in adults 

with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder receiving OROS 

methylphenidate: results 

from a randomized, 

placebo-controlled trial. 

395 The results of this analysis 

suggest that newly diagnosed 

patients, those with a high 

score on the DUSI-R 

psychiatric disorder scale, 

women, and subjects with 

high educational degrees may 

be at increased risk of non-

adherence. Clinicians and 

policymakers should therefore 

pay special attention to these 

individuals, as non-adherence 

is a significant predictor of 

reduced response to treatment. 
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Marchant, B. 

K., Reimherr, 

F. W., Halls, 

C., Williams, 

E. D., & 

Strong, R. E.  

2010 OROS methylphenidate in 

the treatment of adults with 

ADHD: A 6-month, open-

label, follow-up study. 

126 Eighteen (44%) patients 

completed the trial. All 3 

ADHD dimensions showed 

similar, well-maintained 

improvement. Patients with 

several PDs responded poorly 

to treatment in this small trial. 

Medori, R., 

Ramos-

Quiroga, J. A., 

Casas, M., 

Kooij, J. J., 

Niemela, A., 

Trott, G. E., . . 

. Buitelaar, J. 

K.  

2008 A randomized, placebo-

controlled trial of three 

fixed dosages of prolonged-

release OROS 

methylphenidate in adults 

with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder. 

475 Prolonged-release 

methylphenidate is an 

effective treatment of ADHD 

in adults, with a safety profile 

consistent with 

methylphenidate use in 

pediatrics. 

Newcorn, J. 

H., Stein, M. 

A., & Cooper, 

K. M. 

2010 Dose-response 

characteristics in 

adolescents with attention-

deficit/ hyperactivity 

disorder treated with OROS 

methylphenidate in a 4-

week, open-label, dose-

titration study. 

172 Adolescents required, on 

average, a higher absolute 

dose but a lower weight-

adjusted dose (mg/kg) of 

OROS than was previously 

reported in children. There 

were few predictors of 

optimal dose of OROS other 

than baseline symptom 

severity. The increased 

percentage of adolescent 

responders at each dose level 

using this clinically driven 

approach to titration differs 

from recent findings from 

randomized forced dose 

titration studies in adults with 
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ADHD. 

Peterson, K., 

McDonagh, 

M. S., & Fu, 

R. 

2008 Comparative benefits and 

harms of competing 

medications for adults with 

attention-deficit 

hyperactivity disorder: A 

systematic review and 

indirect comparison meta-

analysis. 

227 Current best evidence 

supports using immediate 

release methylphenidate as 

first-line treatment for most 

adults with ADHD. 

Ramos-

Quiroga, J. A., 

Kooij, S., 

Trott, G. E., 

Medori, J. R., 

Dejonckheere, 

J., Van Oene, 

J. C., . . . 

Buitelaar, J. 

2009 Predictors of treatment 

outcome with long-acting 

methylphenidate in attention 

deficit hyperactivity 

disorder in adults. 

94 These post-hoc analyses 

suggest that male gender, 

older age and lower 

educational level predict 

better treatment outcomes 

with OROS-MPH in adults 

with ADHD, when measured 

by total CAARS score across 

the dose range of OROS-MPH 

evaluated. Baseline 

characteristics predicting 

safety and tolerability were 

not evaluated in this post-hoc 

analysis, although overall 

study results report that 

prolonged release OROS-

MPH is safe and well 

tolerated. 

Retz, W., 

Rosler, M., 

Ose, C., 

Scherag, A., 

Alm, B., 

Philipsen, A., . 

2012 Multiscale assessment of 

treatment efficacy in adults 

with ADHD: A randomized 

placebo-controlled, multi-

centre study with extended-

release methylphenidate. 

138 This clinical trial 

demonstrated statistically 

significant and clinical 

relevant effects of MPH ER in 

adults with ADHD for several 

self-and investigator-rated 
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. . Ammer, R. ADHD psychopathology and 

also functional efficacy 

measures. 

Rosler, M., 

Fischer, R., 

Ammer, R., 

Ose, C., & 

Retz, W. 

2009 A randomised, placebo-

controlled, 24-week, study 

of low-dose extended-

release methylphenidate in 

adults with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder. 

206 Our low-dose MPH ER study 

showed a small to medium 

improvement of ADHD 

symptoms in a majority of 

subjects. The ES of our study 

were smaller than in earlier 

investigations with higher 

dosages. The described effects 

remained robust over a 24-

week observation period. 

Tachy- phylaxis was not 

observed. A certain group of 

pa- tients did not improve 

from the low dose treatment. 

Apparently they were seeking 

for higher MPH doses. The 

tolerability of the treatment 

was good. Signifi- cant drug 

effects on the heart rate during 

the titra- tion phase lead to the 

recommendation of constant 

controls of vital signs during 

the treatment of adults with 

MPH. 

Rosler, M., 

Retz, W., 

Fischer, R., 

Ose, C., Alm, 

B., Deckert, J., 

. . . Ammer, R. 

2010 Twenty-four-week 

treatment with extended 

release methylphenidate 

improves emotional 

symptoms in adult ADHD. 

173 MPH-ER appears to be an 

efficacious treatment for 

emotional symptoms with 

ADHD. Also obsessive-

compulsive symptoms and 

problems with self-concept 
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were affected positively. 

Schaeuble, B., 

Orman, C., & 

Palumbo, J. 

M. 

2009 Efficacy of prolonged-

release methylphenidate in a 

randomized controlled trial 

in adults with ADHD: 

Secondary endpoints. 

92 OROS MPH at 36 mg/d to 

108 mg/d demonstrated 

efficacy for adults with 

ADHD as measured by both 

clinician and patient ratings. 

Overall, safety findings were 

consistent with known effects 

of MPH. 

Spencer, T., 

Biederman, J., 

Wilens, T., 

Doyle, R., 

Surman, C., 

Prince, J., . . . 

Faraone, S.  

2005 A large, double-blind, 

randomized clinical trial of 

methylphenidate in the 

treatment of adults with 

attention-

deficit/hyperactivity 

disorder. 

247 These results confirm that 

robust doses of MPH are 

effective in the treatment of 

adult ADHD. 

Spencer, T. J., 

Adler, L. A., 

McGough, J. 

J., Muniz, R., 

Jiang, H., & 

Pestreich, L. 

2007 Efficacy and Safety of 

Dexmethylphenidate 

Extended-Release Capsules 

in Adults with Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder. 

238 Once-daily d-MPH-ER at 

20mg, 30mg, or 40mg is a 

safe and effective treatment 

for adults with ADHD. 

Szobot, C. M., 

Rohde, L. A., 

Katz, B., 

Ruaro, P., 

Schaefer, T., 

Walcher, M., . 

. . Pechansky, 

F.  

2008 A randomized crossover 

clinical study showing that 

methylphenidate-SODAS 

improves attention-

deficit/hyperactivity 

disorder symptoms in 

adolescents with substance 

use disorder. 

474 No significant effects for 

period or sequence were 

found in analyses with the 

SNAP-IV and CGI scales. 

There was no significant 

effect on drug use. MPH-

SODAS was well tolerated 

but was associated with more 

severe appetite reduction than 

placebo (P < 0.001). MPH-

SODAS was more effective 
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than placebo in reducing 

ADHD symptoms in a non-

abstinent outpatient sample of 

adolescents with comorbid 

SUD. Randomized clinical 

trials, with larger samples and 

SUD intervention, are 

recommended. 

Tenenbaum, 

S., Paull, J. C., 

Sparrow, E. 

P., Dodd, D. 

K., & Green, 

L.  

2002 An experimental 

comparison of Pycnogenol 

and methylphenidate in 

adults with Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder (group.). 

303 Although ADHD symptoms 

improved during treatment, 

neither methylphenidate nor 

Pycnogenol outperformed the 

placebo control, as measured 

by self-report rating scales, 

rating scales completed by the 

individual's significant other, 

and a computerized 

continuous performance test. 

The conservative dosage 

levels and relatively brief 

length of treatment may have 

contributed to the absence of 

significant differences among 

treatment conditions. 

Implications for future 

research are noted. 

Turner, D. C., 

Blackwell, A. 

D., Dowson, J. 

H., McLean, 

A., & 

Sahakian, B. J.  

2005 Neurocognitive effects of 

methylphenidate in adult 

attention-deficit/ 

hyperactivity disorder. 

246 Adults with ADHD had a 

similar neurocognitive 

response to methylphenidate 

to that previously reported for 

childhood ADHD. Our results 

provide further support for the 

validity of the ADHD 
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syndrome as defined by DSM-

IV and indicate possible 

neurocognitive substrates for 

clinical improvement with 

chronic methylphenidate. 

Wender, P. H., 

Reimherr, F. 

W., Marchant, 

B. K., 

Sanford, M. 

E., 

Czajkowski, 

L. A., & 

Tomb, D. A. 

2011 A One Year Trial of 

Methylphenidate in the 

Treatment of ADHD. 

145 ADHD adults, who responded 

to methylphenidate in a short-

tem, placebo-controlled trial, 

responded to long-term 

treatment with marked 

improvements in ADHD 

symptoms and psychosocial 

functioning. 
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Vedlegg 11: Annonse avis 
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Vedlegg 12: Kategorisering av symptomer 

til TKM 

 
LR = Lever syndrom, HT = Hjerte syndrom og SP = Milt syndrom 



108	

Vedlegg 13: CONSORT 2010 Sjekkliste 

N/A = Not applicable 

CONSORT 2010 checklist  Page 1 

CONSORT	2010	checklist	of	information	to	include	when	reporting	a	randomised	trial*	
	

Section/Topic 
Item 
No Checklist item 

Reported 
on page No 

Title and abstract 
 1a Identification as a randomised trial in the title I 

1b Structured summary of trial design, methods, results, and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts) VI + VIII 

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale 1 
2b Specific objectives or hypotheses 2 

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including allocation ratio 18 

3b Important changes to methods after trial commencement (such as eligibility criteria), with reasons 19 
Participants 4a Eligibility criteria for participants 20 

4b Settings and locations where the data were collected 23-24 
Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were 

actually administered 
 
STRICTA-
sjekkliste 
(vedlegg 14) 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary outcome measures, including how and when they 
were assessed 

 
29 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with reasons N/A 
Sample size 7a How sample size was determined N/A 

7b When applicable, explanation of any interim analyses and stopping guidelines N/A 
Randomisation:    
 Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation sequence 21 
8b Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking and block size) 21 

 Allocation 
concealment 
mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation sequence (such as sequentially numbered containers), 
describing any steps taken to conceal the sequence until interventions were assigned 

 
 
N/A 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who enrolled participants, and who assigned participants to  

CONSORT 2010 checklist  Page 2 

interventions 21 
Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to interventions (for example, participants, care providers, those 

assessing outcomes) and how 
 
N/A 

11b If relevant, description of the similarity of interventions 23-25 
Statistical methods 12a Statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes 30-31 

12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and adjusted analyses 30-31 

Results 
Participant flow (a 
diagram is strongly 
recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were randomly assigned, received intended treatment, and 
were analysed for the primary outcome 

 
22+30 

13b For each group, losses and exclusions after randomisation, together with reasons 22 
Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up 19 

14b Why the trial ended or was stopped N/A 
Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group 33 
Numbers analysed 16 For each group, number of participants (denominator) included in each analysis and whether the analysis was 

by original assigned groups 
 
33 

Outcomes and 
estimation 

17a For each primary and secondary outcome, results for each group, and the estimated effect size and its 
precision (such as 95% confidence interval) 

 
35-41 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect sizes is recommended N/A 
Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing 

pre-specified from exploratory 
 
35-41 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for specific guidance see CONSORT for harms) 52 

Discussion 
Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses 42-49 
Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings 47 
Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering other relevant evidence 49-52 

Other information  

Registration 23 Registration number and name of trial registry N/A 
Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available N/A 
Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), role of funders N/A 
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Vedlegg 14: STRICTA Sjekkliste 

 

Checklist	for	items	in	STRICTA	2010	

Item  Detail  Page 
number 

1. Acupuncture rationale        
    (Explanations and examples)  

1a) Style of acupuncture (e.g. Traditional 
Chinese Medicine, Japanese, Korean, Western 
medical, Five Element, ear acupuncture, etc)  

24 

1b) Reasoning for treatment provided, based on 
historical context, literature sources, and/or 
consensus methods, with references where 
appropriate  

1-2 

1c) Extent to which treatment was varied  24 
2. Details of needling   
    (Explanations and examples)  

2a) Number of needle insertions per subject per 
session (mean and range where relevant)  

33 

2b) Names (or location if no standard name) of 
points used (uni/bilateral)  

10-13 

2c) Depth of insertion, based on a specified unit 
of measurement, or on a particular tissue level  

24 

2d) Response sought (e.g. de qi or muscle twitch 
response)  

24 

2e) Needle stimulation (e.g. manual, electrical)  24 
2f) Needle retention time  24 
2g) Needle type (diameter, length, and 
manufacturer or material)  

24 

3. Treatment regimen   
    (Explanations and examples)  

3a) Number of treatment sessions  23 
3b) Frequency and duration of treatment 
sessions  

23 

4. Other components of 
treatment   
    (Explanations and examples)  

4a) Details of other interventions administered to 
the acupuncture group (e.g. moxibustion, 
cupping, herbs, exercises, lifestyle advice)  

N/A 

4b) Setting and context of treatment, including 
instructions to practitioners, and information and 
explanations to patients  

23 

5. Practitioner background   
    (Explanations and examples)  

5) Description of participating acupuncturists 
(qualification or professional affiliation, years in 
acupuncture practice, other relevant experience)  

24 

6. Control or comparator 
interventions 
    (Explanations and examples)  

6a) Rationale for the control or comparator in the 
context of the research question, with sources 
that justify this choice  

20-21 

6b) Precise description of the control or 
comparator. If sham acupuncture or any other 
type of acupuncture-like control is used, provide 
details as for Items 1 to 3 above.  

20-21 + 
33 

	

Note: This checklist, which should be read in conjunction with the explanations of the STRICTA items, 
is designed to replace CONSORT 2010’s item 5 when reporting an acupuncture trial. 

N/A = Not applicable	


