
 
1-5 Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig. Kun en studie med få forsøkspersoner;  

 

Utfall 

Tidsramme 

Resultater og målinger 

fra studier 

Estimert effekt i aktuell 

populasjon 
Tiltro til estimert 

intervensjonseffekt 

(kvalitet på dokumentasjonen) 

Konklusjon 

Placebo Steroider 

Bivirkning 

forvirring 

 

Relativ risiko: 1.33 

(CI 95% 0.88 - 2.01) 

Basert på data fra 138 

pasienter i 1 studier 

Oppfølgingstid 12 måneder 

348 

per 1000 

463 

per 1000 Lav 

grunnet veldig alvorlig upresise 

estimater (imprecision)1 

Steroider utgjør mulig en 

ubetydelig eller ingen 

forskjell på bivirkning 

forvirring. Forskjell: 115 flere per 1000 

(CI 95% 42 færre - 351 flere) 

Bivirkning 

hyperglykemi 

 

Relativ risiko: 5.0 

(CI 95% 1.14 - 21.99) 

Basert på data fra 138 

pasienter i 1 studier 

Oppfølgingstid 12 måneder 

29 

per 1000 

145 

per 1000 Lav 

grunnet veldig alvorlig upresise 

estimater (imprecision)2 

Steroider gir mulig en 

forøkt risiko for 

hyperglykemi. 
Forskjell: 116 flere per 1000 

(CI 95% 4 flere - 609 flere) 

Bivirkning 

unormale 

labresultater 

 

Relativ risiko: 2.55 

(CI 95% 1.38 - 4.7) 

Basert på data fra 138 

pasienter i 1 studier 

Oppfølgingstid 12 måneder 

159 

per 1000 

405 

per 1000 Lav 

grunnet veldig alvorlig upresise 

estimater (imprecision)3 

Steroider gir mulig en 

forøkt risiko for unormale 

laboratorieresultater 
Forskjell: 246 flere per 1000 

(CI 95% 60 flere - 588 flere) 

Bivirkning 

ansiktsødem 

 

Relativ risiko: 1.87 

(CI 95% 1.1 - 3.17) 

Basert på data fra 138 

pasienter i 1 studier 

Oppfølgingstid 12 måneder 

217 

per 1000 

406 

per 1000 Lav 

grunnet veldig alvorlig upresise 

estimater (imprecision)4 

Steroider gir mulig en 

forøkt risiko for 

ansiktsødem 
Forskjell: 189 flere per 1000 

(CI 95% 22 flere - 471 flere) 

Kognisjon 

 

Målt med: ADAScog 

Skala: 0-70 Lavere bedre 

Basert på data fra 138 

pasienter i 1 studier 

Oppfølgingstid 12 måneder 

 

poenggj.snitt/ 

mean 

 

poenggj.snitt/ 

mean 
Lav 

grunnet veldig alvorlig upresise 

estimater (imprecision)5 

Steroider utgjør mulig en 

liten negativ effekt/ingen 

effekt på kognitiv 

funksjon 
Forskjell: MD 1.9 høyere 

(CI 95% 0.48 lavere - 4.28 høyere) 


