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Forord 
Vi valgte denne oppgaven fordi det ga oss muligheten til å jobbe med en pågående klinisk 

studie innenfor et felt hvor det er lite data per dags dato. Dette opplever vi som spennende og 

givende. Det var mye vi kunne velge mellom ved valg av fokus på oppgaven. Vi ønsket å gå 

nærmere inn på pasienters syn og holdninger på medikamentbruk hos pasienter med 

urinsyregikt. Vi innhentet ikke data selv, men fikk tilgang til NOR-GOUT sitt datasett som vi 

har arbeidet med i SPSS. Studien blir gjennomført på Diakonhjemmet Sykehus som er en av 

de fremste i landet innen revmatologi og vi fikk muligheten til å jobbe med professor i 

revmatologi, Till Uhlig, som er en motiverende og inspirerende veileder. Vi har hatt jevnlige 

møter og diskusjoner. Veilederen vår oppfordret oss til å lage et abstract til EULAR Kongress 

i Madrid 2019, som var et utdrag av de viktigste resultatene i vår prosjektoppgave, og vi fikk 

god veiledning til å gjennomføre dette. Vi har opplevd denne prosjektoppgaven som lærerik 

og det har gitt oss et godt innblikk i forskningsarbeid og databehandling.  
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1 Innledning 
Urinsyregikt er en sykdom der det avleires urinsyrekrystaller i ledd, bein og bløtvev. Dette 

kan resultere i akutt artritt og en kronisk artropati (urinsyregikt med tophi). 

 

Hyperurikemi (tilstand der urinsyrekonsentrasjonen er høyere enn løseligheten til urinsyre i 

ekstracellulærvæsken) er en vanlig og nødvendig patogen faktor i utviklingen av urinsyregikt, 

men er i seg selv ikke tilstrekkelig til å forklare klinisk uttrykk av enten selvbegrensende 

anfall av akutt urinsyregikt eller kronisk urinsyregiktartropati. Det kreves i tillegg dannelse av 

urinsyrekrystaller og avleiring i vev hvor disse skaper en akutt og/eller kronisk 

inflammatorisk respons [1].    

 

1.1 Epidemiologi 
Urinsyregikt er den vanligste formen for inflammatorisk artritt, og har en prevalens på 3,9% i 

USA [2], 0,9% i Frankrike [3], 1,4-2,5% i Storbritannia [4, 5], 1,4% i Tyskland [4] og 1,8% i 

vestre Sverige [6]. I sørlige Sverige er prevalensen 1,7%, og det er en sosioøkonomisk 

gradient med flere tilfeller av urinsyregikt blant de med lavere utdanning og de som utfører 

manuelt arbeid [7]. I takt med økt prevalens øker også byrden av urinsyregikt, og særlig i de 

nordiske landene ser man at den totale byrden er signifikant høyere enn det globale 

gjennomsnittet [8].  

 

Insidensen av urinsyregikt som ikke er assosiert med diuretika har doblet seg over de siste 20 

årene[9]. Denne trenden kan være relatert til livsstilsendringer og økt fedme. Fedme var den 

vanligste komorbiditeten i Storbritannia i 2000 til 2005 (27,7%), men i Tyskland var den 

vanligste komorbiditeten diabetes (25,9%). Prevalensen av komorbiditeter så ut til å øke ved 

høyere serum urinsyrenivåer. Det var en positiv korrelasjon mellom serum urinsyrenivå og 

frekvensen av urinsyregiktanfall[4]. 

 

Kosthold, alkoholkonsum og livsstilsvalg kan øke risikoen for utvikling av urinsyregikt, men 

å anbefale livsstilsendringer erstatter ikke farmakologisk behandling av eksisterende 

urinsyregikt eller assosierte komorbiditeter. Det er sannsynlig at få pasienter vil gjennomføre 

livsstilsendringer slik som vektnedgang og kosthold som inneholder lite kolesterol [10-12] 
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1.2 Patogenese 
Det er flere prosesser og faktorer som er ansvarlige for patofysiologien av urinsyregikt.  

• Metabolske, genetiske og andre faktorer som bidrar til hyperurikemi. 

• Fysiologiske, metabolske og andre karakteristika ansvarlige for dannelsen av 

krystaller 

• Cellulære og løselige inflammatoriske og medfødte immunprosesser, og karakteristika 

av urinsyrekrystaller som i seg selv promoterer akutt inflammatorisk respons på 

urinsyrekrystaller 

• Immunmekanismer og andre faktorer som medierer resolusjon av akutt inflammasjon 

• Kroniske inflammatoriske prosesser og effekten av urinsyrekrystaller og immunceller 

på osteoklaster, osteoblaster og chondrocytter som bidrar til dannelsen av tophi, 

beinerosjon, bruskutslettelse og leddskader.  

 

1.2.1 Hyperurikemi 
Hyperurikemi kan forårsakes av absolutt [13] og relativ [14] svekkelse av renal ekskresjon av 

urinsyre, overproduksjon av urinsyre, og/eller for høyt inntak av purin-rik kost som 

metaboliseres til urinsyre. I enkelte affiserte individer kan en periode med hyperurikemi lede 

til utfelling av urinsyrekrystaller i vev. Reaksjonen på dette kan resultere i den akutte og/eller 

kroniske inflammasjonen assosiert med tegn og symptomer på urinsyregikt. Hyperurikemi er 

en nødvendig disponerende faktor for urinsyregikt, men majoriteten av pasienter med 

hyperurikemi utvikler aldri urinsyregikt [15, 16]. Individuelle forskjeller i dannelsen av 

urinsyrekrystaller og/eller inflammatorisk respons på disse kan bidra til at en person med 

hyperurikemi utvikler urinsyregikt. 

 

Risikofaktorer assosiert med utviklingen av hyperurikemi og urinsyregikt inkluderer ikke-

modifiserbare risikofaktorer som at man er mann, høy alder, etnisitet og flere genetiske 

mutasjoner [17] og polymorfismer [18]. De modifiserbare risikofaktorene er fedme, kosthold 

med høyt innhold av kjøtt og fisk, alkohol (spesielt øl), fruktjuice med høyt innhold av 

fruktose og sukrose, hypertensjon, kronisk nyresvikt, bruk av tiazider og slyngediuretika. 

Fedme og alkohol øker risikoen for urinsyregikt uansett nivå av hyperurikemi. Blant personer 

med kjent urinsyregikt ser man at inntak av alkohol og intermitterende bruk av diuretika, som 

kan gi rask endring i ekstracellulær konsentrasjon av urinsyregikt, kan raskt øke risikoen for 

et anfall.  

 



 6 

1.2.2 Inflammasjon 
Fagocytose av urinsyrekrystaller av nøytrofile granulocytter spiller en sentral forsterkende 

rolle i den akutte inflammasjonen ved et anfall av urinsyregikt, men nøytrofil rekruttering 

avhenger av en forutgående lokal cellulær og væskefase-hendelse i synoviet og leddets 

blodkar [19, 20]. Disse hendelsene, som innebærer avleiring av urinsyrekrystaller, initierer 

inflammatorisk respons mediert av det medfødte immunsystemet og inkluderer hyperplasi av 

synoviale celler, aktiveringen av vevsstasjonære synoviale fagocytter 

(monocytter/makrofager, mastceller, endoteliale celler og dendrittiske celler) og NOD-

liknende reseptorprotein 3 (NLRP3) inflammasom. Denne cellulære aktiveringen fører til 

frigjøring av interleukin (IL)-1 og IL-1 beta [21]. Frigjøring av IL-6, IL-8, tumor nekrose 

faktor (TNF)-alfa og flere proinflammatoriske signalmolekyler spiller også en rolle i 

urinsyrekrystall-indusert inflammasjon [22-24]. 

 

Ved facocytose av urinsyrekrystaller reagerer de nøytrofile granulocyttene med frigjøring av 

lysosomale enzymer, superoksid anion, leukotriene B4, IL-1 og et vidt spekter av tilhørende 

cytokiner og kjemokiner [20]. Den cellulære biologien og de intracellulære signalmekanismene 

som inngår i nøytrofil kjemotakse og aktivering man ser i en respons på urinsyrekrystaller er 

kompleks, og den involverer transkripsjonelle og post-transkripsjonelle endringer i hvordan 

blant annet kinaser, fosfolipaser, adhesjonsmolekyler og andre faktorer vil virke.  

 

1.2.3 Tophi 
Tophi er avleiringer av urinsyrekrystaller som er omgitt av granulomatøs inflammasjon. Man 

finner de oftest i proteglykan-rikt vev (ledd, bein, brusk, sener og hud), men kan, selv om det 

ikke er vanlig, også finne dem i parenkymale organer. Vevsreaksjonen på tophi er 

hovedsakelig av den kronisk inflammatoriske responsen hvor både det medfødte og det 

ervervede immunsystemer deltar. Immunhistopatologi av tophi viser en organisert og 

dynamisk kronisk inflammatorisk vevsrespons på grunn av avleiringen av urinsyrekrystaller. 

Selv om kliniske tegn til akutt inflammasjon noen ganger kan forekomme i tophi, så er det 

uvanlig.  

 

1.3 Kliniske manifestasjoner  
De tre kliniske stadiene i utviklingen av urinsyregikt er urinsyregikt-anfall, interkritisk 

urinsyregikt og kronisk artropati [3, 25]. Bruken av effektive medikamenter som senker 

urinsyre-nivåene har resultert i lavere frekvens av utvikling av urinsyregikt med tophi. På et 
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eller annet tidspunkt underveis i sykdomsforløpet har alle pasienter med urinsyregikt 

hyperurikemi. Dette viser risikoen for utvikling av urinsyrekrystaller og avleiring i vev med 

inflammatorisk respons, som igjen resulterer i tegn og symptomer på urinsyregikt. Anfall med 

urinsyregikt opptrer vanligvis etter år med asymptomatisk hyperurikemi. De fleste 

hyperurikemiske individer opplever allikevel aldri noen kliniske manifestasjoner på avleiring 

av urinsyrekrystaller. 

 

Faktorer som kan føre til anfall med urinsyregikt inkluderer traume, kirurgi, sult, fettsyrer og 

andre kostholdstriggere, dehydrering og diuretika [26]. Disse faktorene kan føre til endringer i 

konsentrasjonen av urinsyre ekstracellulært eller øke den proinflammatoriske aktiviteten av 

celler som interagerer med urinsyrekrystaller avleiret i vev eller ekstracellulærvæske [27].   

 

Typisk anfall med urinsyregikt 

• Betydelig smerte, erytem, varme, hevelse og nedsatt funksjon. Anfallet når sin topp 

som regel innen 12-24 timer. Fullstendig tilbakegang av de tidligste anfallene skjer 

nesten alltid innen noen dager til flere uker, selv i ubehandlede individer. Ved enkelte 

tilfeller er tilbakegangen ledsaget av deskvamering av huden over det affiserte leddet.  

• Opptrer ofte om natten og tidlig på morgenen (mellom midnatt og 08.00) [28] 

• Minst 80 prosent av individers første anfall involverer et enkelt ledd [29], og oftest 

første metatarsofalangeale ledd, kjent som podagra, eller kneet.  

 

Et polyartikulært mønster er den initielle manifestasjonen i mindre enn 20 prosent av 

pasienter med urinsyregikt, men forekommer med økende frekvens ved senere anfall.  

 

Ved tilbakegang av anfall sier man at pasienten har gått inn i en interkritisk periode, og denne 

perioden er som oftest asymptomatisk. Denne sekvensen, som skiller seg fra andre 

leddsykdommer som ikke er avleiringssykdommer, understøtter diagnosen. Uten 

medikamenter som senker urinsyrenivåene ser man ofte gjentagende anfall som opptrer med 

progressivt kortere asymptomatisk perioder, og i tillegg er anfallene stadig lengre og mer 

funksjonsnedsettende, polyartikulære og kan være assosiert med feber.  

 

Tophi kan være synlige og/eller palpable, men er vanligvis ikke smertefulle eller ømme. De 

kan være tilstede i ører eller i bløtvev, inkludert artikulære strukturer, sener, bursa og bein. 
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Den kroniske inflammatoriske prosessen kan affisere mer enn bare leddet i seg selv, noe som 

kan gi generalisert forstørring av en tå/finger. Denne kliniske manifestasjonen kan ligne på 

daktylitt som man kan se i andre sykdommer som psoriasisartritt, andre spondyloartritter og 

sarkoidose.  

Tophi kan oppdages med ultralyd [30], DECT (dual-energy computed tomography) [31] eller 

MR [32]. Det er sannsynlig at pasienter med urinsyregikt og vedvarende hyperurikemi har 

mer avleiring av urinsyrekrystaller enn det man kan finne med klinisk undersøkelse alene.  

 

1.4 Diagnose 
Når et anfall av urinsyregikt mistenkes bør man sørge for å finne en definitiv diagnose. Dette 

er både for å ekskludere alternative forklaringer på det akutte anfallet og for å sikre seg mot at 

langtidsbehandling ikke settes i gang unødvendig. Man bør gjennomføre artrocentese; 

undersøkelse av synovial- eller bursavæske bør inkludere celletelling og differensialtelling av 

leukocytter, gramfarging og kultur og mikroskopering for å se etter krystaller. Diagnostisering 

av urinsyregiktanfall er mest sikker ved visuell bekreftelse av urinsyrekrystaller i 

inflammatorisk synovialvæske eller krystaller alene i et aspirat fra ledd uten inflammasjon. 

 

Et klinisk diagnostisk verktøy (figur 1), som kan brukes til å estimere sannsynligheten for 

urinsyregikt, øker nøyaktigheten av diagnosen ved anfall man har satt i primærhelsetjenesten 

uten aspirat og undersøkelse av leddvæske [33]. Gjennom en algoritme som bruker syv 

variabler som man kan fastslå i primærhelsetjenesten, er det mulig å skille mellom tre 

forskjellige nivåer (lav, moderat, høy) av risiko for urinsyregikt. Følgende variabler og poeng 

brukes: 
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• Mann (2 poeng) 

• Tidligere pasient-rapportert anfall (2 poeng) 

• Utbrudd ila en dag (0,5 poeng) 

• Erytem over ledd (1 poeng) 

• Involvering av første metatarsofalangealledd (2,5 poeng) 

• Hypertensjon eller minst én kardiovaskulær sykdom (1,5 poeng) 

• Serumnivå av urinsyre mer enn 5,88 mg/dl (3,5 poeng) 

 

I den asymptomatiske interkritiske perioden kan man finne ekstracellulære urinsyrekrystaller i 

synovialvæske fra tidligere affiserte ledd i nesten alle ubehandlede individer og i rundt 70% 

av de som bruker urinsyresenkende medikamenter [34, 35]. Dette muliggjør en 

diagnostisering i flesteparten av pasientene der diagnose ikke var satt i det akutte forløpet. 

Bekreftelse av urinsyrekrystaller i aspirat av tophi hjelper med å underbygge diagnosen hos 

individer med urinsyregikt og klinisk synlige tophi [36].  

 

Differensialdiagnoser til anfall med urinsyregikt inkluderer septisk artritt, traume, akutt 

kalsium pyrofosfat krystallartritt (CPPD), cellulitt, revmatoid artritt, spondyloartritt og andre 

typer inflammatoriske artritter.  

 

1.5 Klassifikasjon 
I 2015 gikk ACR (American College of Rheumatology) og EULAR (European League 

Against Rheumatism) sammen for å utarbeide nye klassifikasjonskriterier for urinsyregikt. De 

tidligere klassifikasjonskriteriene var ble oppfattet som suboptimale når det kom til 

sensitivitet og/eller spesifisitet, og de var utviklet på en tid da avansert bildediagnostikk ikke 

var mulig [1].  

 

De nye kriteriene krever forekomst av minst en episode med hevelse, smerter eller ømhet i 

perifert ledd eller bursa. Har man urinsyrekrystaller i et symptomatisk ledd/bursa (i 

synovialvæske) eller i en tophus, er dette tilstrekkelig for å kunne klassifisere tilstanden som 

urinsyregikt hos den enkelte pasient. Man trenger da ikke videre scoring.  

Klassifikasjonskriteriene inkluderer kliniske (affeksjon av ledd/bursa), laboratoriske (serum 

urinsyre, aspirat av synovialvæske uten urinsyrekrystaller) og bildediagnostiske dimensjoner 

(bruk av ultralyd og dual-energy CT). Sensitiviteten og spesifisiteten til kriteriene er 

henholdsvis 92% og 89% [1]. 
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Figur 1: beskriver de forskjellige dimensjonene i klassifikasjonskriteriene for urinsyregikt, 

utarbeidet av ACR/EULAR.  

 
 

 

 
1.6 Behandling 
I 2016 kom EULAR (European League Against Rheumatism) med nye anbefalinger om 

behandling av urinsyregikt. Anbefalingene inneholder 3 overordnete mål og 11 punkter 

angående behandling av akutt anfall med urinsyregikt og vedlikeholdsbehandling med 

urinsyresenkende medikamenter [25]: 
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1.6.1 Overordnede mål 
Alle personer med urinsyregikt bør: 

• gis god informasjon om sykdommens patofysiologi, tilgjengelighet på god behandling, 

assosierte komorbiditeter og prinsippene for behandling av akutte anfall og 

eliminering av urinsyrekrystaller gjennom livslang terapi for å senke og holde serum 

urinsyre under ønsket nivå.  

• motta livsstilsråd; vekttap hvis nødvendig, unngå alkohol (spesielt øl og brennevin), 

sukkerholdig drikke, høyt inntak av kjøtt og sjømat. Meieriprodukter med lavt 

fettinnhold er bra å innta. Man bør oppfordre til regelmessig trening.  

• systematisk screenes for assosierte komorbiditeter og kardiovaskulære risikofaktorer, 

inkludert nyresvikt, koronarsykdom, hjertesvikt, slag, perifer arteriesykdom, fedme, 

hyperlipidemi, hypertensjon, diabetes og røyking, noe som bør vurderes som en 

integrert del av behandling av urinsyregikt.  

 

 

1.6.2 Behandlingsanbefalinger 
• Akutte anfall med urinsyregikt bør behandles så tidlig som mulig. Pasienter bør læres 

opp i selvmedisinering ved første varslesymptom. Hvilket medikament som brukes 

bør være basert på tilstedeværelsen av kontraindikasjoner, pasientens tidligere erfaring 

med behandling, initieringstid etter anfallsstart og antall og type affiserte ledd 

• Kolkisin er anbefalt førstelinje-valg for akutte anfall (innen 12 timer fra anfallsstart). 

Man starter med en metningsdose på 1mg. Deretter, 1 timer senere, følger man opp 

med 0,5mg på dag én, og/eller et NSAID (med protonpumpe-hemmer hvis 

nødvendig), oral kortikosteroid (30-35mg/dag Prednisolon i 3-5 dager) eller artikulær 

aspirasjon og injeksjon med kortikosteroider. Kolkisin og NSAIDs bør unngås hos 

pasienter med alvorlig nyresvikt. I tillegg bør kolkisin ikke gis til pasienter som bruker 

sterke hemmere av P-glykoprotein og/eller CYP3A4, slik som cyclosporin eller 

clarithromycin.  

• Hos pasienter med gjentatte anfall og kontraindikasjoner mot kolkisin, NSAIDs og 

kortikosteroider (oral og injeksjon), kan man vurdere å bruke IL-1-hemmere. Ved 

pågående infeksjon er bruk av IL-1-hemmere kontraindisert. Urinsyresenkende 

medikamenter bør justeres for å oppnå det målet for serum urinsyrenivå som følger 

når man behandler et anfall med IL-1-hemmere. 
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• Profylakse mot anfall bør forklares og diskuteres med pasienten. Profylakse anbefales 

de første 6 månedene med urinsyresenkende terapi, og da brukes kolkisin 0,5-1mg/dag 

(redusert dose ved nyresvikt). Ved nyresvikt eller statinbehandling, bør pasienter og 

behandlere var klar over potensiell nevrotoksisitet og/eller muskulær toksisitet ved 

profylaktisk kolkisin-behandling. Hvis kolkisin ikke tolereres eller er kontraindisert, 

kan man vurdere lave doser av NSAIDs, gitt at disse ikke er kontraindisert også.  

• Urinsyresenkende terapi bør vurderes og diskuteres med alle pasienter med en 

definitiv diagnostisert urinsyregikt fra første presentasjon. Urinsyresenkende terapi er 

indisert hos alle pasienter med gjentatte anfall, tophi, urinsyreartropati og/eller 

nyrestein. Oppstart med urinsyresenkende terapi anbefales nær første diagnose hos 

unge pasienter (<40år) eller med et høyt serum urinsyrenivå (>480µmol/l) og/eller 

komorbiditeter (nyresvikt, hypertensjon, iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt). 

• For pasienter som bruker urinsyresenkende terapi bør serum urinsyre holdes under 

360µmol/l. Serum urinsyre under 300µmol/l fasiliterer raskere oppløsning av 

krystaller og er anbefalt hos pasienter med alvorlig urinsyregikt (tophi, kronisk 

artropati, gjentatte anfall) inntil man oppnår resolusjon og total krystalloppløsning. 

• All urinsyresenkende terapi bør startes med lave doser og deretter titrere oppover 

inntil målet for serum urinsyre er nådd. Serum urinsyre under 360µmol/l er et livslangt 

mål.  

• Allopurinol er anbefalt førstelinjepreparat ved urinsyresenkende terapi hos pasienter 

med normal nyrefunksjon. Startdose er 100mg/dag og deretter økes den med 100mg 

hver 2-4 uke hvis nødvendig, helt til man når målet for serum urinsyre. Hvis målet 

ikke oppnås med hensiktsmessig dose allopurinol bør man bytte til febuxostat, et 

urikosurisk medikament eller kombinere med et urikosurisk medikament. Febuxostat 

eller et urikosurisk medikament er også indisert hvis allopurinol ikke tolereres.  

• Maks allopurinol-dose bør justeres i forhold til eGFR hos pasienter med nyresvikt. 

Hvis ikke målet for serum urinsyre oppnås med denne dosen bør pasienten bytte til 

febuxostat eller gi benzbromarone med eller uten allopurinol. Dette gjelder ikke ved 

eGFR <30ml/min. 

• Hos pasienter med krystallpåvist, alvorlig ødeleggende kronisk urinsyregikt med tophi 

og dårlig livskvalitet og uten mulighet til å nå målet for serum urinsyre med noen 

andre tilgjengelige medikamenter ved maks dose (inkludert kombinasjoner), er det 

indikasjon for pegloticase.  
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• Når urinsyregikt opptrer hos pasienter som bruker slyngediuretika eller thiazider, 

bytter man disse ut hvis mulig. Ved hypertensjon kan man vurdere losartan eller 

kalsiumkanal-blokk. For hyperlipidemi kan man vurdere statiner eller fenofibrate.  

 
2 Metode 
 
2.1 Gjennomføring av studien 
Studien er en kohortstudie av pasienter med diagnosen urinsyregikt. Pasienter som angivelig 

nylig har gjennomgått et akutt urinsyregiktanfall ble henvist og rekruttert fra revmatologisk 

poliklinikk på Diakonhjemmet sykehus. Pasienter hadde en konsultasjon og ble forespurt om 

å være med i studien. Alle pasienter som oppfylte kriteriene for å delta i studien vil ble fulgt 

opp i to år.  

 

Inklusjonskriterier: 

a) Klassifikasjon av urinsyregikt med urinsyrekrystaller i leddvæske eller tophi, 

alternativt klassifisert av 2015 ACR/EULAR-kriteriene for urinsyregikt 

b) Akutt urinsyregiktanfall den siste måneden 

c) S-urinsyre > 360 mcmol/l ila den siste måneden 

d) Maksimalt 10 år siden det første pasientrapporterte leddanfallet med artritt 

e) Alder over 18 år 

f) Ønske og evne til å møte opp på oppfølgingskonsultasjoner 

g) Skriftlig samtykke 

 

Eksklusjonskriterier: 

a) Pasienter med alvorlig komorbiditet, inkludert hjertesvikt (NYHA III-IV) eller 

nyresvikt (eGFR<45 ml/min, CKD stadium 3B). 

b) Emosjonelle eller psykologiske problemer, mangel på tilstrekkelig norskkunnskaper 

eller at pasienten ikke evner seg å innrette seg protokollkravene. 

 

Pasienter med urinsyregikt ble rekruttert etter henvisning til revmatologisk poliklinikk for 

behandling av et urinsyregiktanfall. Etter henvisning ble pasienter pre-screenet for  

deltagelse, vanligvis under det akutte anfallet. Pasientene ble spurt om å delta og fikk en 

grunnleggende undersøkelse utført av en sykepleier. Det ble avtalt møter med en lege og 

sykepleier hvor det ble utført klinisk undersøkelse og spørreundersøkelse ved første 
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møte, og etter 3, 6, 12. Det ble avtalt møter med sykepleier månedlig det første 

året. I møte med sykepleier ble det ikke utført klinisk undersøkelse. Møtene var hovedsakelig 

til for å forsikre etterlevelse av behandlingen, registrere effekt og oppnåelse av behandling av 

urinsyregiktanfall, ta opp bekymringer og spørsmål fra pasienter og motivere pasienten for 

behandling og sunn livsstil. 

 

Rasjonale for tette møter var å anvende prinsippet om målrettet behandling med tett  

kontroll for oppnåelse av serum urinsyremål under 360µmol/l. 

 

Siste polikliniske besøk var etter 24 måneder. Etter det første året ble pasienter spurt om å bli 

fulgt som klinisk indisert samtidig med pasientens fastlege, som gjennom det første året  

ble informert om alle besøk til revmatologisk poliklinikk inkludert målsettingen om å 

senke serum urinsyrenivåer under 360µmol/l slik at risiko for akutte anfall var redusert. 

 

Ved baseline signerte alle pasienter informert samtykke og det ble tatt full sykehistorikk. Alle 

undersøkelser ble gjort på revmatologisk avdeling. Studien ble ledet av revmatologisk 

avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, Oslo, Norge. 

Pasienter ble videre henvist til radiologisk undersøkelse med DECT av ankler og føtter ved 

baseline og etter ett og to år. Blodprøver ble tatt ved hvert besøk. For risikostratifisering av 

pasienter ved Diakonhjemmet Sykehus, ble pasientene henvist til en forebyggende kardiolog 

som ved hjelp av SCORE-modellen (European Heart Systematic Coronary Risk Evaluation) 

estimerte kardiovaskulær risiko. Egnet livsstilforandring med hensyn til kolesterolvennlig 

diett, fysisk aktivitet og røykeslutt ble diskutert med pasienten under konsultasjonen. Riktig 

preventiv behandling som var klinisk indikert ble satt i gang og kardiologen fortsatte eller 

endret medikamenter til behandlingsmålene ble nådd.  

 

Under studieperioden på 24 måneder ble pasienter behandlet i en poliklinisk situasjon og i 

henhold til behandlingsråd gitt av deres lege ved revmatologisk avdeling og av deres fastlege. 

Prinsippene ved målbevisst behandling (treat-to-target) ble tatt i bruk med økte 

medikamenter, tett oppfølging og tilsyn med månedlige besøk gjennom det første året.  
Behandling besto av EULAR-anbefalingene som er todelt [25]: 
 

a. Akutt behandling av anfall omfatter vanligvis analgetika, per orale eller intra-

artikulære glukokortikoider, anti-inflammatoriske medisiner med kolkisin eller ikke-

steroid antiflogistiske legemiddel (NSAID) 
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b. Urinsyresenkende terapi med målsetting å nå serum urat-nivå under 360µmol/l og 

derfor redusere risiko for anfall og fremtidig sykdomsbyrde. Første anbefalte 

legemiddel er allopurinol hvor dosen gradvis økes hver måned – med mindre 

kontraindisert på grunn av intoleranse, bivirkninger – med 100 mg daglig inntil 600-

800mg daglig. I tilfeller med utilstrekkelig virkning kan andre medikamenter utnyttes, 

slik som probenecid for økt ekskresjon av urinsyre eller febuxostat som et alternativ til 

xanthinoxidase-hemmer. Hvis pasienter allerede bruker uratsenkende terapi vil 

dosering økes som nødvendig. Alle pasienter som starter uratsenkende terapi i 

studieperioden, gis anfall-profylakse med anti-inflammatoriske medikamenter 

(NSAIDs eller kolkisin) i 3-6 måneder. 

 

Avvik fra denne kliniske behandlingsstrategien ble gjort i henhold til den enkelte pasients 

kliniske situasjon. Alle pasienter fikk i oppstarten av studien muntlig og skriftlig informasjon 

om diett og sunn livsstil, inkludert et hefte om diett som også er rutinemessig brukt ved den 

revmatologiske avdelingen. 

 

Om urinsyrenivåer ved første besøk kun var noe økt (360-420µmol/l), ble det et mulig 

førstevalg med diett- og livsstilsråd som behandling den første måneden for å se om de 

tiltakene var tilstrekkelig for å senke serum urinsyre til ønsket nivå. Da behandlingsmålet på 

360µmol/l var nådd forble medisinering på den aktuelle dosen, med mindre det forelå klinisk 

grunn til å øke dosen. Alle pasienter ble behandlet for pågående urinsyregiktanfall med 

antiinflammatoriske medikamenter som klinisk indikert. Oppfølgingstimer i studien ble brukt 

til å monitorere klinisk fremgang og suksess av livsstilsforandring, justere urinsyresenkende 

behandling i henhold til serum urinsyrenivå, justere behandlingsplan og ta opp mulige 

bekymringer. Behandlingsstrategien var i samsvar med oppdaterte europeiske anbefalinger for 

behandling av urinsyregikt [25]. Pasientens behandlende lege ved revmatologisk avdeling var 

ansvarlig for individuell medikamentell behandling av pasienten i løpet av studien. 

 

Statistisk metode og utvalgsstørrelse 

Den anvendte statistikken var i hovedsak dataanalyse med SPSS og bruk av beskrivende 

metoder. Det ble gjennom Chi-square og uavhengig T-test gjort bivariate analyser for å 

undersøke om forskjellige faktorer kunne være assosiert med subskalaer av BMQ og 

differansen mellom Nødvendighet og Bekymring. Differansen mellom Nødvendighet og 

Bekymring ble brukt som et mål på troen på viktigheten av medisiner, og videre ble høy og 
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lav viktighet definert som over og under median ved baseline. Parret T-test ble brukt for å se 

på signifikans av endring i de forskjellige subskalaene av BMQ over 12 måneder. Ved 

anvendelse av multivariate analyser (logistisk regresjon) forsøkte vi å finne prognostiske 

faktorer som ved baseline kunne predikere høy tro på viktigheten av medikamenter etter 12 

måneder. Etter introduksjon av flere variabler fjernet vi dem med svakest bidrag i modellen, 

men beholdt alder, kjønn, BMI og komorbiditet.  

 

Basert på forekomsttall og erfaring i Oslo-området ble årlig inklusjon estimert til 75-100 

pasienter per år. Hyppige studiebesøk med en sykepleier ble forventet å øke langsiktig 

studiedeltakelse. Det er et godt samarbeid i revmatologiske avdelinger fra lignende prosjekter 

i tidlig artritt, og også mellom primærhelsetjenesten og revmatologiske avdelinger i 

håndtering av akutt artritt i samfunnet. Videre er studien innebygd i klinisk praksis, og derfor 

forventer vi å rekruttere et høyt antall kvalifiserte personer i denne studien. 

 

Eksempel på størrelsesberegninger: For å vise en intern reduksjon av serum urinsyre 

(60µmol/l) med alfa 0,05 og beta 0,8 er 150 pasienter nødvendig i studien. I en prøvestørrelse 

på 100 pasienter alene, vil en reduksjon i frekvensen av urinsyregiktanfall fra 20% til 10% 

med alfa 0,005 bli demonstrert med en statistisk styrke på nesten 90%. Det er så langt ingen 

studier som har undersøkt oppløsning av avleiringer med urinsyre demonstrert med ultralyd 

eller DECT. Vår langsgående bildebehandling er ny og gir grunnlag for kraftberegninger for 

fremtidige bildebehandlinger i urinsyregikt. Det var forventet at man trengte mange hundre 

pasienter for å studere utfallet av bildebehandling. 

 

Informert samtykke og REK 

Pasienten vil gi skriftlig informert samtykke og studien er akseptert av sykehusets 

forskningsutvalg og ble tilrådet ved REK (regionalt etikkutvalg) 

 

Datainnsamling 

Alle data ble i begynnelsen av studien samlet inn ved hjelp av papirrapporteringsskjema 

(CRF), og forskningsdata ble lagt inn i en elektronisk database på en undersøkelsesserver på 

Diakonhjemmet sykehus. Alle pasienter fikk et nummer. Data ble oppgitt ved bruk av dette 

pasientnummeret uten å identifisere pasienten. En identifiseringsliste ble lagret separat av 

forskeren i et låst og brannsikkert arkivhus. 

DECT-resultatene ble lagret på Diakonhjemmet sykehusets PACS-system. Kardiologisk 

undersøkelse ble systematisk utført på Diakonhjemmet sykehus. Hvis pasienten avbrøt 
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studien, ble årsaken notert så nøyaktig som mulig i saksregisteret. Om mulig, ved siste besøk 

av denne pasienten, ble alle vurderinger av det endelige besøket gjort. 

 

Variabler 

Personlig informasjon (kun baseline) 

Dato for besøk, underskrevet informert samtykke, fødselsdato, kjønn, sivilstatus, utdanning, 

arbeidsstatus, røyking, alkoholforbruk, sukkerholdig drikkevaner, urinsyregiktens 

sykdomsmønster, familiehistorikk av urinsyregikt, etnisk gruppe, medisinering, fysisk 

aktivitet, komorbiditeter. 

 

Spørreskjemaer (Baseline, 3, 6, 12 og 24 måneder) 

Leddsmerter på grunn av urinsyregikt, leddsmerter, tretthet, pasientens helhetlige vurdering 

av urinsyregikttilstand, pasientens respons på behandling, pasientens akseptable 

symptomtilstand, generell helse, HAQ (spørreskjema for helseevaluering), SF-36 

(fysisk/psykisk helse), katastrofering av smerte spørreskjema, tro på medisiner (BMQ), 

selvrapportert spørreskjema om arbeidsaktivitet og historie (WPAI). 

 

Kliniske vurdering av lege (Baseline, 3, 6, 12 og 24 måneder) og sykepleier (hver måned) 

Urinsyregiktanfall siden siste besøk, høyde, vekt, abdominal omkrets, blodtrykk, puls, 

leddundersøkelse (hovne ledd), hevelse og ømhet i indeksledd, antall tophi, måling av indeks 

tophus, undersøke helhetlig vurdering av urinsyregikttilstand, respons på behandling, 

medisinering (urat-senkende og antiinflammatorisk), bivirkninger, blodprøver (dato og svar) 

 

a) Samlet vurdering av sykdomsaktivitet av lege på 11-punkts tallskala (NRS) (0 = 

inaktiv sykdom uten symptomer og 10 = ekstremt aktiv sykdom). Legen bør vurdere 

all klinisk informasjon ved vurdering av pasientens sykdomsaktivitet på besøksdagen. 

b) ”Patient Acceptabel Symptom State” i henhold til pasienten.  

Vurder nåværende symptomnivå din pasient opplever på grunn av hans/hennes SpA, 

hvis han/hun skulle opprettholde samme nivå av symptomer de neste månedene, er 

denne kliniske tilstanden akseptabel for deg som behandlende lege? 

Ja/Nei 

c) Undersøkelse av hovne og ømme ledd 

Følgende ledd blir bilateralt undersøkt for hevelse og ømhet: skulder, albue, håndledd, 

10 MCP-ledd, 8 PIP-ledd, 2 IP-ledd på tommel, 8 DID-ledd, kne, ankel, subtalarledd, 

midtarsal, 10 MTP-ledd, 8 DIP-ledd. 



 18 

Blodprøver 

Blodprøver inkluderer ESR (Westergren-metode i mm etter 1 timer) og C-reaktivt protein 

CRP, urinsyre, kreatinin, elektronisk bestemt glomerulær filtreringshastighet/minutt, natrium, 

kalium, kreatin kinase, ALAT og ASAT (alle vurderes i måneder 0, 3, 6, 12 og 24). HbA1c, 

kolesterol, triglyserider, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, pro-BNP, måles ved baseline.  

Rutinemessige blodprøver (ESR, CRP, urinsyrenivå og kreatinin for beregning av eGFR) ble 

også utført ved månedlige kontroller i løpet av det første året.  

Etter hvert ble kontrollene utenom de faste tidspunktene på 3, 6, 12 og 24 måneder ikke utført 

om pasienten hadde nådd behandlingsmålet for serum urinsyre.  

 

Bildediagnostikk 

Ultralyd ble utført under kliniske besøk (baseline, 3, 6, 12 og 24 måneder) med revmatolog. 

Hvis en tophus ble observert under ultralydundersøkelse, ble den største tophusen registrert 

(indekstophus) ved lokalisasjon og størrelsesmål (lengde, bredde og dybde).  

DECT ble gjennomført ved baseline, 12 og 24 måneder. Ankler og føtter bilateralt ble 

undersøkt.  

 

Forventet fordel av prosjektet 

Pasientene vil bli gitt oppdatert og klinisk behandling med nær oppfølging. Prosjektet skal 

utvikle en modell for effektiv behandlingsmetode for urinsyregiktpasienter som er relevant for 

alle revmatologiske avdelinger i Norge. Dette vil fremme forbedret behandling av pasienter 

med urinsyregikt også i primærhelsetjenesten, og dermed støtte tiltak for godt samarbeid 

mellom nivåer av helsevesenet. Viktigst, forbedret klinisk behandling av pasienter med 

urinsyregikt vil resultere i redusert langtidssykdom for pasienter. 

 

2.2 BMQ 
Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) har som mål å studere pasienters tro og 

bekymringer ved bruk av medisiner for sykdommen sin. BMQ ble utviklet basert på en rekke 

elementer innhentet fra publiserte studier og intervjuer av pasienter med kroniske lidelser. Det 

resulterte i et spørreskjema med 18 spørsmål med en 4-faktor struktur som skulle være 

appliserbar på tvers av ulike sykdomsgrupper. Det er et spørreskjema pasienten fyller ut selv, 

og skal kunne fylles ut innen 10 minutter. 

BMQ-spørreskjema består av to deler: BMQ-spesifikk (Spesifikk-Nødvendighet og Spesifikk-

Bekymring; 10 spørsmål), som undersøker pasientens tro på medisiner forskrevet for 
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personlig bruk, og BMQ-generell (Generell-skade og Generell-Overbruk; 8 spørsmål), som 

undersøker pasientens generelle tro på medisiner. De to delene av BMQ kan brukes sammen 

eller hver for seg. Alle spørsmålene har en 5-punktsskala, hvor alternativene strekker seg fra 

sterkt enig til sterkt uenig. Høyere score på de forskjellige delene indikerer sterkere tro i 

positiv eller negativ retning.  

 

BMQ har blitt oversatt til mange språk [37] og har blitt validert i mange forskjellige 

pasientgrupper, slik som pasienter med kroniske lidelser [38], hypertensjon [39], den 

generelle populasjonen [40], KOLS [41] eller hjerneslag [42]. Flere studier har bekreftet 4-

faktor strukturen i BMQ [39, 43]. Cronbach’s a av hvert subdomene strekker seg fra 0,59 til 

0,8, og Cronbach’s a av hele spørreskjema strekker seg fra 0,66 til 0,7 [44, 45]. En 

systematisk oversiktsstudie viste at BMQ er et gyldig spørreskjema sammenlignet med flere 

andre adherence-spørreskjemaer. Den muliggjør vurdering av egen mestringsevne som øker 

styrken til bruken av BMQ-spørreskjema i medisinsk behandling [46]. BMQ har en test-

pålitelighet som varierer fra r=0,45 til 0,78 [47]. En oversiktsstudie som inkluderte 94 studier, 

konkluderte at høyere BMQ-spesifikk-nødvendighet enighet og færre BMQ-spesifikk-

bekymring korrelerer godt med medisinsk adherence [48].  

 

Differansen av Nødvendighet-Bekymring antyder at adherence er påvirket av implisitte 

vurderinger av personlig nødvendighet for behandling og bekymringer for potensielle 

konsekvenser av bivirkninger ved å ta medisiner. En meta-analyse som undersøkte 

differansen av Nødvendighet-Bekymring beskriver at dette rammeverket er en nyttig modell 

for å forstå pasienters perspektiver på forskrevne medikamenter [48].  

 

2.3 Mestringstro (Self-efficacy) 
Tro på egen mestring er definert som en persons vurdering av hans eller hennes egen evne til 

å lykkes i å nå et bestemt mål. I medisin er mestringstro er et potensielt viktig verktøy i 

forskning rundt optimal bruk av forskrevne medisiner [49].En rekke medisinske 

mestringstromidler er tilgjengelige. I vår studie svarte deltakerne på et spørreskjema hvor det 

ble undersøkt hva de mener om sin egen evne til å påvirke sykdommen. Spørreskjemaet er 

delt i to deler. Del A omhandler egen evne til å påvirke smerter, del B undersøker pasientens 

tro på egen evne til å påvirke symptomer. Ved hver påstand kunne pasientene krysse av på en 

10-punktsskala som strekker seg fra meget usikker til meget sikker. Høyere score på 

spørreskjema tyder på høyere mestringstro hos pasienten. 
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3 Resultat 
3.1 Demografi 
I vår pasientpopulasjon med 202 pasienter er andel menn med urinsyregikt 94,1 prosent av 

deltagerne og 5,9% er kvinner. 8,5% har gjennomført grunnskolen, 32,7% gjennomført 

videregående og 58,8% har studert på høyskole eller universitet.  

 

Av deltagerne som er i arbeid svarer 66,0% ja, 2,5% er sykemeldte, 3,0% har rehabilitering-

/avklaringspenger, 4,0% er uføretrygdet, 2,5% er arbeidsledige og 22,0% er pensjonister. 

12,5% ugifte, 19,0% har samboer, 58,0% er gift, 8,0% er separert og 2,5% er enke/enkemann. 

67,7% av pasientene har ikke urinsyregikt i familien, 23,4% har mor eller far med 

urinsyregikt og 8,9% har søsken med sykdommen.  

 

90,3% av deltagerne er hvit/europeiske, 0,5% er svarte/afrikanske, 7,7% er asiatiske, 0,5% er 

latino/spansk, 0,4% er pakistanske, 0,3% Russisk og 0,3% europeisk/asiatisk. 

 

Pasientene ble spurt om alkoholvaner, hvor ofte de drikker alkohol. Mengde er ikke oppgitt. 

Størst andel, 53,3%, er det som drikker ukentlig, 26,1% drikker månedlig, 8,0% drikker 

daglig og 12,6% drikker aldri alkohol. 

 

Av deltagerne rapporteres det av 62,3% at de ikke drikker noe sukkerholdig drikk daglig. 

23,6% rapporterer at de drikker 1 glass sukkerholdig drikke per dag, 11,6% drikker 2-3 glass 

og 2,5% drikker mer enn 3 glass med sukkerholdig drikke. 48,0% av pasientene at de røyker, 

12% snuser og 40,0% aldri har røkt. 

 

40% har aldri røyket, 37,5% har røyket tidligere og 10% er aktive røykere. 12% i vår 

pasientpopulasjon bruker snus.  

 

Av 198 pasienter er det i gjennomsnittet 8,0år (SD 7,7) siden deres første urinsyregiktanfall. 

50,8% av deltagerne svarer at de har hatt mer enn 5 smertefulle anfall med leddhevelse, 

31,2% oppgir å ha hatt 2-5 anfall, 11,1% oppgir å ha hatt ett anfall og 7,0% av pasientene 

svarer at de ikke har hatt anfall tidligere. De siste 12 månedene har 25,8% av pasientene kun 

det nåværende anfallet, 21,2% har hatt 2 anfall, 35,9% har hatt 3-5 anfall og 16,7% har hatt 

flere enn 5 smerteanfall med leddhevelse. Ved spørsmål om hvor store leddsmerter pasientene 

har hatt ved det sterkeste anfallet noensinne, brukes en NRS-skala fra 0-10. Tall fra 1-3 
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betegnes som svak smerte, 4-6 er moderat smerte og 7-10 betegnes som sterke smerter. 88,5% 

avgir svar fra 7-10, se tabell nedenfor. 

 

Tabell 1: Grad av tidligere sterkeste anfall (NRS 0-10) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pasienter (%) 

Antall (200) 

- - 1,0 

(2) 

1,0 

(2) 

1,5 

(3) 

1,5 

(3) 

6,0 

(12) 

13,0 

(26) 

26,0 

(52) 

22,5 

(45) 

27,5 

(55) 

 

 

I spørreskjema ved baseline skulle pasienter svare på hvilke ledd som var affiserte ved 

aktuelle eller forrige anfall. Hyppigste lokalisasjon var tær og ankler bilateralt.  

 

Ved baseline oppgir pasienter hvilke medikamenter de bruker nå, har brukt tidligere og aldri 

har brukt av urinsyregiktnedsettende medisin. I tillegg ble pasientene spurt om bruk av 

antiflogistika, kolkisin, kortisontabletter og kortisoninjeksjoner mot urinsyregikt. Svarene 

vises i tabellene nedenfor. 

 

Tabell 2: Bruk av urinsyregiktnedsettende medisiner ved baseline (%). 

Medisin  

Antall (n) 

Aldri brukt  

 

Tidligere brukt  

 

Bruker nå  

Allupurinol (181) 69,6 (126) 27,1 (49) 3,3 (6) 

Probenecid (135) 99,3 (134) 0,7 (1) - 

Febuxostat (134) 100 (134) - - 

Andre (176) 33,5 (59/176) 15,8 (12/176) 1,7 (3/176) 

 

 

Tabell 3: beskriver om pasienter noen gang har brukt betennelsesdempende medikamenter, 

registrert ved baseline (%). 

Medisin 

Antall (n) 

Nei  

 

Ja  

 

NSAID (197) 21,3 (42) 78,7 (155) 

Kolkisin (194) 47,9 (93) 52,1 (101) 

Kortisontabletter (192) 54,7 (105) 45,3 (87) 

Kortisoninjeksjon (194) 10,3 (20) 89,7 (174) 
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Ved baseline ble det spurt om en rekke vanlige helseplager, om de får behandling for 

sykdommen og om det begrenser pasientens aktiviteter. 

 

Tabell 4: Hyppighet av komorbiditet (%). 

Tilstand  

Antall (n) 

Har tilstand  

 

Får behandling  

 

Begrenser aktivitet  

Hjertesykdom (195) 22,6 (44) 21,6 (42) 9,5 (18) 

Høyt blodtrykk 

(199) 

41,2 (82) 35,6 (69) 5,3 (10) 

Lungesykdom (194) 10,3 (20) 6,8 (13) 5,3 (10) 

Diabetes (200) 9,0 (18) 6,7 (13) 1,5 (3) 

Magesykdom (198) 7,1 (14) 4,1 (8) 1,0 (2) 

Nyresykdom (197) 8,1 (16) 4,2 (8) 1,1 (2) 

Leversykdom (196) 3,1 (6) 1,0 (2) 0,5 (1) 

Blodmangel eller 

annen blodsykdom 

(196) 

0,5 (1) - - 

Kreft (199) 5,0 (10) 1,6 (3) - 

Depresjon (198) 6,0 (12) 3,6 (7) 3,1 (6) 

Artrose/slitasjegikt 

(194) 

28,4 (55) 8,2 (15) 12,2 (22) 

Ryggsmerter (198) 38,4 (76) 7,5 (14) 16,7 (30) 

Annet (167) 31,7 (53) 26,9 (45) 12,0 (20) 

 

 

Tabell 4 fremstiller komorbiditeter i pasientpopulasjonen. De hyppigste komorbiditetene er 

hypertensjon (41,2%), ryggsmerter (38,4%), artrose (28,4%) og hjertesykdom (22,6%). Det 

fremkommer ikke av tabellen hvordan antall og type komorbiditet er fordelt blant pasientene. 

 
3.2 Behandlingsmål 
Ved baseline var gjennomsnittlig serumkonsentrasjon av urinsyre 494µmol/l (SD 87). Etter 3 

måneder lå gjennomsnittet på 342µmol/l (SD 62), og 12 måneder senere var det 312µmol/l 

(SD 50).  
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Tabell 5: Urinsyreverdi i µmol/l og andel pasienter som har oppnådd de forskjellige 

behandlingsgrensene ved undersøkelsestidspunktene.  
Måned 

Antall (n) 

0 

(196) 

1 

(187) 

2 

(180) 

3 

(178) 

4 

(159) 

5 

(68) 

6 

(161) 

7 

(49) 

8 

(42) 

9 

(131) 

10 

(52) 

11 

(27) 

12 

(136) 

Serumkons. 
urinsyre 

(µmol/l) 

494 
 

410 368 342 327 320 322 318 311 316 307 309 312 

% 

<360µmol/l 

(n) 

2,0 
(4) 

23,0 
(43) 

51,1 
(92) 

70,0 
(124) 

79,9 
(127) 

80,9 
(55) 

83,2 
(134) 

87,8 
(43) 

76,2 
(32) 

74,0 
(97) 

82,7 
(43) 

88,9 
(24) 

86,8 
(118) 

% 

<300µmol/l 

(n) 

1,0 
(2) 

5,3 
(10) 

11,0 
(20) 

24,2 
(43) 

30,8 
(49) 

41,2 
(28) 

32,3 
(52) 

32,7 
(16) 

50,0 
(21) 

43,5 
(57) 

57,7 
(30) 

33,3 
(9) 

38,2 
(52) 

 

Etter 3. måned ser vi at gjennomsnittlig serumkonsentrasjon urinsyre ligger under 360µmol/l. 

Verdiene fortsetter å synke noe før de flater ut og holder seg på et jevnt nivå.  

  
Graf 1: fremstiller gjennomsnittlig serum urinsyrekonsentrasjon ved alle analysetidspunkter 

første 12 måneder. 

 

98,0% av alle de inkluderte lå over grensen på 360µmol/l ved baseline, og det var 2,0% som 

allerede oppfylte kravene til oppnådd behandlingsmål ved start av studien. Ved 3 måneder var 

det 70,0% som hadde oppnådd lavere serumkonsentrasjon av urinsyre enn 360µmol/l, og 
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dette tallet steg til 86,8% etter 12 måneder. Ut i fra tabell 5 ser vi at den prosentvise andelen 

som er under 360µmol/l holder seg stabil fra måned 4 og til måned 12.  

 

 
 
Graf 2: Grafen presenterer prosentvis oppnådd behandlingsmål ved baseline, 3, 6 og 12 måneder. 

Verdier på x-aksen tilsvarer måneder, og y-aksen viser prosent.  

 

3.3 Anfall, leddsmerter og sykdomsvurdering 
Etter en måned i studien har 19,0% av pasienter gitt tilbakemelding om anfall grunnet 

urinsyregikt, mot 36,3% ved baseline. I måned 12 er det 28,5% av pasientene som har hatt 

anfall den siste måneden. Av tabell 6 kan vi se at hyppigheten av anfall med urinsyregikt har 

avtatt noe gjennom alle 12 månedene.  
 
 
 
Tabell 6: Hyppighet av anfall ved alle undersøkelsestidspunkt (%) 
 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 3 6 12

Oppnådd behandlingsmål for serum urinsyre <360µmol/l 
(%)

Oppnådd behandlingsmål

Måned 
Antall(n) 

0 
(198) 

1 
(189) 

2 
(178) 

3 
(176) 

4 
(156) 

5 
(69) 

6 
(162) 

7 
(51) 

8 
(40) 

9 
(130) 

10 
(53) 

11 
(26) 

12 
(137) 

 
%/(n) 

36,3 
(72) 

19,0 
(36) 

16,3 
(29) 

20,5 
(36) 

26,3 
(41/) 

31,9 
(22) 

36,4 
(59) 

35,3 
(18) 

25,0 
(10) 

20,0 
(26) 
 

26,4 
(14) 

15,4 
(4) 

28,5 
(39) 
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Tabell 7: Styrke på leddsmerter grunnet urinsyregikt (NRS 0-10) (%). 
Måned 
Antall (n) 

0 
(199) 

3 
(156) 

6 
 (145) 

12 
(127) 

0 26,1 
(52) 

44,2 
(69) 

40,7 
(59) 

41,7 
(53) 

1 13,1 
(26) 

20,5 
(32) 

17,9 
(26) 

22,8 
(29) 

2 14,1 
(28) 

12,8 
(20) 

13,8 
(20) 

15,7 
(20) 

3 10,1 
(20) 

7,1 
(11) 

11,7 
(17) 

6,3 
(8) 

4 5,5 
(11) 

1,3 
(2) 

6,2 
(9) 

1,6 
(2) 

5 6,0 
(12) 

5,1 
(8) 

3,4 
(5) 

3,9 
(5) 

6 7,0 
(14) 

3,8 
(6) 

2,1 
(3) 

3,1 
(4) 

7 4,5 
(9) 

3,2 
(5) 

2,8 
(4) 

3,9 
(5) 

8 6,0 
(12) 

- 0,4 
(1) 

0,8 
(1) 

9 3,0 
(6) 

0,4 
(1) 

0,4 
(1) 

- 

10 4,5 
(9) 

0,8 
(2) 

- - 

 
 
Tabell 7 presenterer at styrken på leddsmerter grunnet urinsyregikt avtar gjennom 12 

måneder. Ved baseline er det 63,4% av pasientene som oppgir å ha smerter tilsvarende styrke 

0-3 på NRS, og dette tallet stiger til 86,5% ved måned 12. I tillegg legger vi merke til at 

andelen som oppgir leddsmerter med styrke 8-10 på NRS ved baseline er 13,5%, og dette 

synker til 0,8% ved måned 12.  

 
 
Graf 3 nedenfor viser gjennom 12 måneder at pasientenes vurdering av tilstanden med 

urinsyregikt endrer seg til det bedre. Ved baseline oppgir 40,8% at de anser tilstanden sin som 

bra/veldig bra, og dette tallet stiger til 84,9% ved måned 12. Det er 27,3% som oppgir at 

tilstanden ved baseline er dårlig/veldig dårlig, og etter 12 måneder synker dette tallet til 4,0%. 
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Graf 3: fremstiller pasientens vurdering av egen tilstand med urinsyregikt gjennom 12 
måneder (%) basert på en 5-punktsskala. 
 
Tabell 8 viser at behandlerens totalvurdering av pasienters tilstand av urinsyregikt bedrer seg 

gjennom 12 måneder.  

 
Tabell 8: Behandlerens totalvurdering av pasienters urinsyregikttilstand (NRS 0-10)(%). 

 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

M0 M3 M6 M12

Pasientens vurdering av egen tilstand med urinsyregikt over 
tid (%)

Veldig bra Bra Middels Dårlig Veldig dårlig

Måned 
(antall) 

0  
(185) 

3 
(173) 

6 
(155) 

12 
(128) 

0 8,1 
(15) 

21,4 
(37) 

17,4 
(27) 

26,6 
(34) 

1 15,1 
(28) 

31,2 
(54) 

32,9 
(51) 

32,8 
(42) 

2 23,8 
(44) 

22,5 
(39) 

26,5 
(41) 

25,0 
(32) 

3 19,5 
(36) 

15,0 
(26) 

14,8 
(23) 

11,7 
(15) 

4 7,6 
(14) 

5,2 
(9) 

5,2 
(8) 

2,3 
(3) 

5 13,5 
(25) 

2,9 
(5) 

1,9 
(3) 

0,8 
(1) 

6 5,4 
(10) 

1,7 
(3) 

1,3 
(2) 

0,8 
(1) 

7 3,8 
(7) 

- - - 

8 1,6 
(3) 

- - - 

9 1,1 
(2) 

- - - 

10 0,5 
(1) 

- - - 
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Medisinbruk hos pasienter i studien har blitt dokumentert ved hvert besøk. Nedenfor vises 

tabell av pasienters daglige medisinbruk av medisiner brukt i behandling for urinsyregikt. 
 
Tabell 9: Daglig bruk av medisiner mot urinsyregikt ved alle undersøkelsestidspunkter. 

 
 
Vi ser av tabell 9 at 100% bruker Allopurinol gjennom året. Bruken av Febuxostat øker noe. 

Probenecid ble ikke brukt av noen pasienter. Det er en høy prosentandel som bruker Kolkisin 

de første 5 månedene for deretter å avta.  

 

3.4 BMQ 
Tabell 10 fremstiller 4 subskalaer i BMQ: Nødvendighet, Bekymring, Overbruk og Skade. De 

forskjellige subskalaene presenteres som en gjennomsnittsscore målt ved 0, 3, 6 og 12 

måneder. Det kommer frem av tabellen at Nødvendighet viser en signifikant økning. 

Sammenlignet med baseline er signifikansen av endringer etter 3 måneder p<0,05, og etter 6 

og 12 måneder er p<0,01.  

 

For subskala Bekymring presenterer tabell 10 at det er en reduksjon av gjennomsnittsscore. 

Som ved Nødvendighet blir signifikansen for endringen i Bekymring beregnet ut i fra 

baseline, og det avsløres ingen signifikant endring ved måned 3. Ved måned 6 har endringen 

en signifikans der p<0,05, og ved måned 12 er signifikansen p<0,05.  

 

Subskalaene Overbruk og Skade, som representerer den generelle delen av BMQ, har ingen 

signifikant endring.  

 

Måned 
Antall (n) 

0 
(181) 

1 
(186) 

2 
(176) 

3 
(169) 

4 
(152) 

5 
(66) 

6 
(152) 

7 
(48) 

8 
(39) 

9 
(120) 

10 
(47) 

11 
(23) 

12 
(125) 

Allopurinol 3,3 
(6) 

100 
(186) 

100 
(176) 

100 
(169) 

100 
(152) 

100 
(66) 

100 
(152) 

100 
(48) 

100 
(39) 

100 
(120) 

100 
(47) 

100 
(23) 

100 
(125) 

Febuxostat - 3,8 
(7) 

3,8 
(7) 

5,9 
(10) 

7,2 
(11) 

7,6 
(5) 

7,2 
(11) 

8,3 
(4) 

10,2 
(4) 

9,2 
(11) 

14,9 
(7) 

17,4 
(4) 

10,4 
(13) 

Kolkisin 3,3 
(6) 

82,8 
(154) 

78,4 
(138) 

44,4 
(75) 

34,2 
(52) 

34,8 
(23) 

14,5 
(22) 

8,3 
(4) 

12,8 
(5) 

9,2 
(11) 

8,5 
(4) 

8,7 
(2) 

3,2 
(4) 

Prednisolon 2,8 
(5) 

3,5 
(6) 

2,8 
(5) 

1,8 
(3) 

2,6 
(4) 

1,5 
(1) 

2,0 
(3) 

- - - 2,1 
(1) 

- 1,6 
(2) 

NSAID 2,2 
(4) 

0,5 
(1) 

- - - - - - - - - - - 
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Tabell 10 beskriver et annet resultat i tillegg til subskalaene i BMQ. Ved å lage en differanse 

mellom Nødvendighet og Bekymring (Nød-Bek) får vi et mål som representerer viktigheten 

av og pasienters tro på medikamenter. Vi ser av tabellen at differansen for hvert av 

undersøkelsestidspunktene øker. Som ved subskalaene beregner vi signifikans av endringen ut 

i fra baseline, og økningen etter 3 måneder er signifikant med p<0,05. Det er etter 6 og 12 

måneder signifikant økning med p<0,01.  

 

Tabell 10: Beliefs in Medicines questionnaire (BMQ) subskalaer. *= p<0,05, **=p<0,01 

Måned 

(n) 

0 

(195) 

3 

(158) 

6 

(144) 

12 

(126) 

Nødvendighet 

(SD) 
 

17,1 (4,5) 
 

18,2 (3,4)* 
 

18.4 (3,4)** 
 

18.5 (3,3)** 
 

Bekymring (SD) 
 

13,7 (4,8) 
 

13.3 (4,5) 
 

13.3 (4,6)* 
 

13,1 (4,6)** 
 

Overbruk (SD) 10,6 (2,8) 

 

10,8 (2,5) 

 

10,6 (2,8) 

 

10,6 (2,7) 

Skade (SD) 9,4 (2,4) 

 

9,5 (2,5) 

 

9,6 (2,5) 9,2 (2,7) 

 

Nød – Bek (SD) 

 

3.4 (6,2)  

 

4.9 (5,4)*  

 

5.1 (5,5)**  

  

5.4 (5,5)** 

 

 
Tabellene 14-17 presenterer bivariate analyser av faktorer som kan assosieres med høy eller 

lav viktighet av medikamenter ved 0, 3, 6 og 12 måneder.  

Analysene som studerer demografiske, medikamentelle og kliniske variabler viser ingen 

konsistente tverrsnitts-assosiasjoner med tro på viktigheten av medikamenter. Det er allikevel 

ved noen tidspunkter statistisk signifikante assosiasjoner.  

 

Bivariate analyser i tabell 14 viser at ved baseline er høy BMI (p=0,015), høy 

komorbiditetsscore (p=0,001) og god mental helse (p=0,007) assosiert med høy tro på 

viktigheten av medikamenter. 

Disse faktorene ble videre testet gjennom logistisk regresjon, og det kommer da frem at høy 

komorbiditetsscore (OR 1,15 per unit, 95% CI 1,02-1,29) og god mental helse (OR 1,04 per 

unit, 95% CI 1,01-1,07) er uavhengig assosiert med høy tro på medikamenter når vi korrigerer 

for alder, kjønn og BMI. 
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Tabell 14: fremstiller pasienter som uttrykker høy og lav tro på viktigheten av medisiner ved 

baseline (Nødvendighet-Bekymring over median), demonstrert ved bivariate analyser som 

viser statistisk signifikante forskjeller.  

 
 
 
 
 
Tabell 15: beskriver pasienter som uttrykker høy og lav tro på viktigheten av medisiner ved 

måned 3 (Nødvendighet-Bekymring over baseline median), demonstrert gjennom bivariate 

analyser som viser statistisk signifikante forskjeller.  

 
 

 

Det er ingen av de undersøkte faktorene som kan assosieres med høy eller lav tro på viktighet 

av medikamenter ved måned 3 (tabell 15). 

 

 

 

 

 

 Høy viktighet (n=99) Lav viktighet 
(n=90) 

p-verdi 

BMI  29.6 28.0 0.015 
Komorbiditetsscore (SCQ) 4.6 3.0 0.001 
Allopurinol-bruker 29.2% 27.3% 0.053 
SF-36 MCS (mental helse) 51.9 47.9 0.007 
PCS (fysisk helse) 37.8 40.4 0.13 
HAQ (fysisk funksjon) 0.38 0.37 0.94 
Mestringstro for smerte 62.9 66.7 0.17 
Mestringstro for 
symptomer 

72.1 73.7 0.52 

Anfall siste måned 68% 58.4% 0.17 

 Høy viktighet (n=106) Lav viktighet (n=51) p-verdi 
BMI (baseline) 29.1 28.7 0.54 
Komorbiditetesscore (SCQ) 
(baseline) 

4.0 3.7 0.63 

SF-36 MCS (mental helse) 55.8 56.2 0.88 
PCS (fysisk helse) 44.3 43.5 0.72 
HAQ (fysisk funksjon) 0.22 0.24 0.72 
Mestringstro for smerte 70.1 67.9 0.39 
Mestringstro for symptomer 76.4 70.8 0.62 
Anfall siste måned 83.5% 75.5% 0.24 
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Tabell 16: presenterer pasienter som uttrykker høy og lav tro på viktigheten av medisiner ved 

måned 6 (Nødvendighet-Bekymring over baseline median), demonstrert av bivariate analyser 

som viser statistisk signifikante forskjeller.  

 

Ved måned 6 viser bivariate analyser at god fysisk helse (p=0,048) er assosiert med høy tro på 

viktigheten av medikamenter (tabell 16). Gjennom logistisk regresjon, når man korrigerer for 

alder, kjønn, BMI og komorbiditeter, avsløres det at god fysisk helse (OR 1,05 per unit, 95% 

CI 1,01-1,10) er en faktor som er uavhengig assosiert med høy tro på medikamenter.  

 
 
Tabell 17: fremstiller pasienter som uttrykker høy og lav tro på viktigheten av medikamenter 

ved måned 12 (Nødvendighet-Bekymring over baseline median), demonstrert gjennom 

bivariate analyser som viser statistisk signifikante forskjeller.  

 
 

Ved måned 12 er god mental helse (p=0,016), god fysisk funksjon (p=0,008) og mestringstro 

for symptomer (p=0,007) assosiert med høy tro på viktigheten av medisiner.   

 

 

 

 

 Høy viktighet (n=99) Lav viktighet (n=45) p-verdi 
BMI (baseline) 29.0 29.1 0.97 
Komorbiditetsscore (SCQ) 
(baseline) 

3.8 3.8 0.99 

SF-36 MCS (mental helse) 54.8 54.5 0.89 
PCS (fysisk helse) 45.3 41.6 0.048 
HAQ (fysisk funksjon) 0.20 0.32 0.11 
Mestringstro for smerte 70.1 66.5 0.24 
Mestringstro for symptomer 78.3 76.1 0.44 
Anfall siste måned 63.9% 60.0% 0.65 

 Høy viktighet (n=86) Lav viktighet (n=39) p-verdi 
BMI (baseline) 29.2 28.6 0.59 
Komorbiditetsscore (SCQ) 
(baseline) 

3.8 4.0 0.70 

SF-36 MCS (mental helse) 56.6 50.9 0.016 
PCS (fysisk helse) 44.6 40.8 0.09 
HAQ (fysisk funksjon) 0.18 0.42 0.008 
Mestringstro for smerte 70.0 64.9 0.16 
Mestringstro for symptomer 78.8 69.6 0.007 
Anfall siste måned 69.4% 74.4% 0.57 
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For å estimere det uavhengige bidraget av enkeltfaktorer til å predikere utfall med opplevd 

viktighet, brukte vi multivariate analyser med logistisk regresjon. Alle faktorer som er med i 

tabellene 14-17, samt blant sterkeste anfall noensinne, styrke på forrige anfall, hvor mange 

anfall siste 12 måneder, hvor mange anfall noensinne, om man bruker allopurinol, 

betennelsedempende, kolkisin eller kortison og slektninger med urinsyregikt, blir testet med 

hensyn til om de kan være prediktorer. Ingen av disse er en faktor for prediksjon av tro på 

medikamenter. 

 

Analysene, når vi korrigerer for alder, kjønn, BMI og komorbiditet, avslører at baseline 

mestringstro på egen symptomkontroll (OR 1.04 per unit, 95% CI 1.01-1.06) er en uavhengig 

assosiert prediktor for høy tro på den relative viktigheten av medikamentbruk etter 12 

måneder. 
 

 
4 Diskusjon  
 
I denne oppgaven beskriver vi en gruppe pasienter med urinsyregikt som blir fulgt opp 

gjennom et år med urinsyresenkende terapi og «treat-to-target» som behandlingsstrategi. 

Allerede etter 3 måneder er gjennomsnittet for serum urinsyrenivå <360µmol/l og 70% har 

oppnådd behandlingsmålet. Gjennom året fortsetter gjennomsnittlig urinsyrenivå å avta og 

ved måned 12 er det så mye som 86,8% som har oppnådd behandlingsmålet, og det taler for at 

behandlingsstrategien har vært vellykket.  

 

Gjennom det første året av studien bruker alle pasientene allopurinol. Bruk av febuxostat 

(XO-hemmer) øker noe, mens probenecid ikke blir benyttet. Det er en høy andel pasienter 

som bruker kolkisin de første 5 månedene. Deretter avtar bruken av kolkisin. Dette stemmer 

godt overens med anbefalingene fra EULAR [25]. 

 

Det fremkommer av resultatene at antall anfall reduseres noe, og det er tydelig at pasientene 

opplever mindre leddsmerter forbundet med sin urinsyregikt.  

Underveis i studien ser vi at både behandleren og pasientene opplever en bedring av 

totalvurderingen av urinsyregikttilstanden.  

 

Hovedsakelig undersøkte vi i prosjektoppgaven syn og holdninger på medikamenter blant 

pasienter med urinsyregikt med BMQ-spørreskjema. BMQ undersøker individuell 
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(Nødvendighet og Bekymring) og generell (Overbruk og Skade) oppfatning. Ved å lage en 

differanse mellom Nødvendighet og Bekymring, som vi definerer som troen på viktigheten av 

medisiner, får vi en nyttig modell som kan dokumentere nettopp dette hos pasienter. Meta-

analyser har vist at denne modellen er god og at høyere adherence er assosiert med sterkere 

tro på nødvendigheten av medikamentell behandling[48]. 

 

Tro og holdninger til sykdom påvirker adherence til behandling. Faktisk predikerer BMQ 

adherence bedre enn sosiodemografiske eller kliniske faktorer. Det er estimert at 30-50% av 

mennesker ikke følger behandlingsplanen forskrevet av legen. Non-adherence kan resultere i 

unødvendige helsekostnader, medisinske undersøkelser, endring av behandling, morbiditet og 

mortalitet [50]. 

 

Gjennom våre analyser oppdager vi en signifikant økning av gjennomsnittsscore i 

Nødvendighet. Samtidig ser vi at gjennomsnittsscore i Bekymring reduseres gjennom 12 

måneder, og isolert sett kan disse resultatene tolkes dithen at pasienter ser på medisiner som 

mer nødvendig og med mindre grunn til bekymring.  

Differansen mellom Nødvendighet og Bekymring viser og en signifikant økning, og det 

forteller oss at det er flere pasienter som har økt tro på viktigheten av medisiner. 

 

Bivariate tverrsnittsanalyser fremstiller ingen konsistent sammenheng av faktorer gjennom 12 

måneder som kan forklare endringene i synet på medikamenter, men det er allikevel noen 

faktorer som ved gitte tidspunkter har en signifikant sammenheng. Ved baseline ser vi at høy 

tro på medikamentbruk er assosiert med høy BMI, høy komorbiditetsscore (SCQ) og god 

mental helse (SF36 MCS). Derimot er det kun høy komorbiditetsscore og god mental helse 

som er uavhengig assosiert med høy tro på medikamenter når vi korrigerer for alder, kjønn og 

BMI ved logistisk regresjon.  

 

Ved måned 12 er høy tro på medikamentbruk assosiert med god mental helse (SF36 MCS), 

god fysisk funksjon (HAQ) og mestringstro på egen symptomkontroll (SES symptomer). De 

multivariate analysene derimot, hvor vi korrigerer for alder, kjønn, BMI og komorbiditet, 

oppgir at det kun er mestringstro på egen symptomkontroll som er uavhengig assosiert med 

høy tro på medikamentbruk.  

Dette stemmer godt overens med analyser vi gjennomfører for å undersøke mulige faktorer 

ved baseline som kan være prediktorer for høy tro på medikamenter etter 12 måneder. Der det 

kommer det frem at nettopp mestringstro på egen symptomkontroll er en prediktor.  
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At pasienter har tro på egen evne og mulighet til å kontrollere og bedre symptomer, kan i seg 

selv tolkes som at pasienten har en positiv innstilling til egen sykdom. Det at pasienter har en 

positiv innstilling gir grunn til å tro at de også vil ha en positiv innstilling til behandler og de 

anbefalinger han/hun måtte komme med, som et ledd i forbedring av sykdommen. I dette 

tilfellet er det snakk om syn på medikamentbruk, og da kan man anta at pasientene med 

mestringstro vil ha en oppfatning av at medikamentell behandling vil føre til bedring av 

sykdommen og dens symptomer på grunn av deres positive innstilling i utgangspunktet.  

 

Så vidt vi vet er dette den første studien som undersøker syn og holdninger på medikamenter 

blant pasienter med urinsyregikt. Andre studier på dette feltet har blitt gjennomført hos andre 

pasientgrupper og derfor med forskjellige medikamenter, og dette vanskeliggjør direkte 

sammenligning mellom studier. Allikevel trekker vi her frem noen studier som har undersøkt 

syn og holdninger.  

Viktil et al. fant i sin studie om tro på medisiner blant pasienter med kronisk kardiovaskulær 

sykdom at selv om majoriteten av pasienter trodde på nødvendigheten av medikamenter, så 

hadde en tredjedel store bekymringer [51].  

Neame et al. fant at de fleste med revmatoid artritt har positiv tro på nødvendigheten av 

medikamenter. Allikevel ser man at det er stor bekymring, og dette er assosiert med 

hjelpesløshet og non-adherence [50]. 

I begge disse studiene, som i vår, finner man at troen på nødvendigheten av medikamenter er 

høy, og samtidig er det en betydelig andel som har bekymring. Gjennomsnittsscoren for 

subskala Nødvendighet ligger høyere enn Bekymring i vår studie (tabell 10), og det samme 

gjelder for Neame et al. BMQ kan identifisere personer som har risiko for dårlig adherence og 

gi pasientene et sted hvor de kan diskutere sine syn og holdninger. Studier har vist at årsaken 

til at pasienter ikke tar sine medisiner som forskrevet er mer relatert til deres bekymring 

istedenfor svakheter for pasienter, behandlere og systemet [52]. Dette er viktig når man søker 

etter systemer for å optimalisere medikamentell behandling.  

 

Noe av styrken til studien er at det er en pasientpopulasjon på 202, noe som er en ganske stor 

populasjon. Pasienter har hyppige besøk med sykepleier hver måned og legebesøk ved 0, 3, 6 

og 12 måneder. Dette fører til god dokumentasjon på endringer i året med behandling og 

bidrar til at pasienter får tett oppfølging. Svakheter i studien kan være at kun pasienter fra 

Oslo-regionen er blant deltakerne. Selv om Oslos befolkning er en sammensatt gruppe, er det 

mulig at det ikke gir et fullstendig representativt bilde av pasientgruppen med urinsyregikt i 
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hele Norge. Videre er det i BMQ-spørreskjema ikke spesifisert noe om type medikamenter. 

Vi vet da ikke hvilke medikamenter pasienter tenker på når de oppgir opplevd nødvendighet 

eller bekymring, for eksempel forskjellen mellom betennelsesdempende- eller 

urinsyrenedsettende medisiner brukt i denne studien og andre medikamenter pasientene har 

kjennskap til eller bruker. 

 

5 Konklusjon 
I løpet av 1 år opplever pasienter med urinsyregikt at behandlingsmålet med serum 

urinsyrenivå under 360µmol/l ble oppnådd veldig ofte. Pasienters tro på medisiner økte over 1 

år under behandling med urinsyresenkende terapi. Spesielt opplevd nødvendighet av 

medikamenter økte, og samtidig så vi at flere pasienter hadde høy tro på viktigheten av 

medikamenter. Mestringstro på symptomer var en uavhengig faktor som kunne predikere at 

pasienter opplevde medikamenter som viktig. Disse funnene støtter at behandlingsstrategien 

«treat-to-target» med urinsyresenkende terapi øker pasientens opplevde nødvendighet av 

medikamenter.  
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