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Sammanfattning 
 
Astma och KOL är två av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och kostar årligen 
samhället 8 resp. 14 miljarder per år i direkta och indirekta kostnader. Trots att de är 
skilda tillstånd med olika prognos, är behandlingarna ganska lika, och de behandlas båda 
framförallt med inhalationsläkemedel. Därför är det viktigt att patienten använder sin 
inhalator på ett korrekt sätt. Oavsett hur effektivt ett läkemedel är kan det inte utöva sin 
effekt om det inte når sitt målorgan.  
 
Problem med inhalationsteknik observerades redan när sprayinhalatorn först kom ut på 
marknaden i slutet på 60-talet. Man har sedan gjort flertalet försök att förbättra tekniken 
med exempelvis utbildning av både patienter och personal, instruktionsfilmer och nyare 
typer av pulverinhalatorer som är tänkta att överkomma de problem som finns med en 
sprayinhalator. Det vanligaste felet som patienter med en sprayinhalator gör är nämligen 
kopplat till koordination mellan avfyrandet av en dos och själva inhalationen. Även för 
kraftig inandning är vanligt, samt att man inte håller andan efter inhalationen. Det 
vanligaste felet vid användandet av pulverinhalatorer är felaktig förberedelse av dos, att 
man inte andas ut ordentligt före inhalationen, samt att man inte håller andan efter 
inhalationen.  
 
Felaktig användning är vanlig; En stor systematisk studie visade exempelvis att endast 31 
% hade en korrekt inhalationsteknik, 44 % hade acceptabel teknik, och 31 % en dålig 
teknik. I en studie publicerad 2010 med 1664 deltagare så löpte de med dålig 
inhalationsteknik 1,5 gånger större risk för sjukhusvistelse, akutmottagningsbesök, 
antibiotikakurer samt kortisonkurer i jämförelse med de som hade en korrekt 
inhalationsteknik. En senare studie har försökt att uppskatta kostnaden för dessa ökade 
sjukvårdskontakter i Sverige, och beräknat den till omkring 466 Euro per patient och år.  
Den här typen av uppskattningar är väldigt svåra att göra men kostnaden för felaktig 
inhalationsteknik är troligtvis stor.  
 
Syftet med den här studien är framför allt att utvärdera huruvida fördjupad rådgivning 
kring astmaläkemedel är en tjänst som uppskattas av kunder på svenska apotek. Ett 
annat syfte är att undersöka hur vanligt det är med felaktig användning samt om möjligt 
belysa de vanligaste misstagen som kunder på svenska apotek gör, då de använder sina 
inhalationsläkemedel.  
 
Studien utfördes på apotek Hjärtat i Sverige där kunder med astma och KOL-läkemedel 
tillfrågades av expedierande farmaceuter att delta i studien. Om de tackade ja till detta så 
förflyttades samtalet till en enskild plats där kunden fick svara på ett antal frågor kring 
sin behandling. Därefter fick dom demonstrera hur dom använde inhalatorn idag. Sedan 
fick kunden feedback på eventuella fel, och/eller tips på saker som han eller hon kunde 
tänka på vid användning av inhalatorn. Slutligen fick kunden anonymt fylla i en enkät 
med frågor som rörde kundens åsikter om rådgivningen.  31 personer deltog i studien. 
 
En stor del (19 av 28 eller 68 %) av de som övertalades delta i studien visade sig göra fel 
då de demonstrerade sin användning.  
Studien fick tyvärr inte så många deltagande som förhoppningen varit. Dess huvudsyfte 
om huruvida tjänsten som sådan uppskattades kunde dock besvaras. Den största andelen 
deltagande var positiv till tjänsten; 25 kunder av 31 (81 %) tyckte det skulle vara mycket 
bra med en sådan tjänst. 4 kunder (13 %) tyckte att det skulle vara ganska bra medan 2  
(6 %) kunder var osäkra. 
 
Denna och liknande tjänster vore enligt författaren ett sätt för apoteken att ta tillvara på 
sin kompetens, samtidigt som det skulle kunna minska samhällets kostnader för 
felanvändning och felmedicinering av läkemedel. 
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Introduktion 
 
Astma och KOL är två av de stora folksjukdomarna i Sverige idag. Båda är obstruktiva 
sjukdomar och behandlingen dem emellan skiljer sig inte mycket åt, men de är trots detta 
två skilda tillstånd med väldigt olika prognos. Följande information kring sjukdomarna 
samt deras behandling grundar sig från texten i Läkemedelsboken (1). 
 
KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) 
 
Någonstans kring 8,5 % av den vuxna befolkningen i Sverige har KOL, och sjukdomen är 
nu den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Den vanligaste etiologin är rökning, men 
sjukdomen kan också orsakas av yrkesmässig utsatthet för gas, damm eller rök, och även 
av förbränning av biobränslen utan tillräcklig ventilation (vilket är en vanlig orsak i tredje 
världen). Mindre vanligt är en genetisk orsak; Alfa-1-antitrypsinbrist.  
Förekomsten av KOL ökar med stigande ålder och kvinnor har en högre risk att drabbas 
än män.  
 
Obstruktiviteten beror främst på nedbrytning av lungvävnad (emfysem) men även 
bronkiolit och ärrbildning i de små luftvägarna.  
Sjukdomen är progressiv, vilket betyder att symptomen förvärras över tid. Det initiala 
symtomet är andnöd, till en början vid ansträngning men senare även i vila. Andra 
symptom kan vara hosta, ökad slemproduktion och trötthet. Kronisk bronkit kan 
förekomma, liksom extrapulmonella symptom såsom malnutrition och muskelpåverkan. 
 
Behandlingen av KOL (liksom för astma) sker främst med hjälp av inhalerade läkemedel. 
Detta förstås i kombination med rökstopp, och andra åtgärder som vaccination, nutrition 
och identifiering och behandling av samsjuklighet.  
 
1. Om patienten har milda symptom och lungfunktionen inte är allt för nedsatt (FEV1 > 
50 %) används ofta endast kortverkande bronkdilaterande vid behov, tillexempel 
kortverkande beta-2-agonister (SABA).  
2.Om lungkapaciteten minskar (FEV1 <50 %) men symptomen fortfarande är milda 
rekommenderas tillägg av långverkande antikolinergika (LAMA).  
3.Om däremot symptomen förvärras medan lungfunktionen är fortsatt bra (FEV1 >50 %) 
rekommenderas istället insättning av långverkande beta-2-stimulerare.  
4. Får man ej tillräcklig effekt av LAMA eller LABA ensamt i steg 2 eller 3 kan man 
använda sig av dubbelbehandling med LAMA +LABA 
5. Vid både låg lungfunktion och uttalade symptom används dubbelbehandling samt 
eventuellt tillägg och kortison. 
 
För kompletta riktlinjer se behandlingsrekommendationer i läkemedelsboken (1). 
 
Astma 
 
Astma är en heterogen sjukdom med kronisk inflammation i luftvägarna och variabel 
obstruktion med ökad känslighet för olika stimuli. Prevalensen för astma i Sverige är 
omkring 10 %. Ungefär hälften av dessa fall anses milda, medan den andra hälften är 
allvarligare och kräver regelbunden sjukvårdskontakt. 
 
Obstruktionen vid astma orsakas av sammandragning av den glatta muskulaturen i 
luftvägarna i kombination med ödem i slemhinnan. De flesta patienter har normal 
lungfunktion men i svåra fall kan den vara nedsatt med ärrbildning i luftvägarna.  
Sjukdomen består av flera fenotyper där allergisk och icke allergisk astma är de 
vanligaste. 
 
De mest framträdande symptomen vid astma är svårigheter att andas och ofta en 
väsande/pipande andning, men även en känsla av trånghet över bröstet. Symptomen 
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förvärras ofta nattetid eller under tidig morgon, samt varierar även över tid; de kan 
förvärras av infektioner, väderomslag eller på grund av ökad förekomst av olika irritanter, 
exempelvis damm, päls, kvalster och pollen. 
Behandlingen skiljer sig inte mycket åt från den behandling som ges vid KOL. En skillnad 
är tidigare introduktion av kortison för att minska inflammationen. 
Om symptomen är milda kan kortverkande bronkdilaterande som SABA räcka. Om detta 
ej är nog (symptom >2 gånger per vecka) lägger man till inhalerat kortison, först i låg och 
vid behov sedan i medelhög dos. När detta ej är tillräckligt sker tillägg av långverkande 
läkemedel så som LABA. Även leukotrienantagonister kan prövas (orala läkemedel). 
Därefter ökas vid fortsatt behov dosen kortison till en högre dos. 
 
För kompletta riktlinjer se behandlingsrekommendationer i läkemedelsboken (1). 
 
 
Vikten av en korrekt inhalations-teknik 
 
Eftersom behandlingen vid både astma och KOL sker främst med inhalerade läkemedel, 
är det viktigt att patienten har rätt teknik när han eller hon inhalerar sitt läkemedel. 
Oavsett hur bra ett läkemedel är, kan det inte utöva sin effekt om det inte når ner i 
lungorna (2). 
Problemet med felaktig teknik uppmärksammades tidigt efter lanseringen av MDI; 
Metered Dose Inhaler (sprayinhalatorer) i slutet på 60-talet. (3) Flera försök att förbättra 
inhalationstekniken har sedan gjorts, med utbildning både för patienter och 
sjukvårdspersonal, skrivna instruktionsmanualer, instruktionsfilmer, och även 
andningsaktiverade sprayinhalatorer samt sprayinhalatorer i kombination med spacer 
(4). Senare har också DPI; Dry Powder Inhalers (pulverinhalatorer) utvecklats. Dessa 
innovationer har kommit till i ett försök att kringgå det vanligaste misstaget vid 
användning av sprayinhalatorer; Dålig koordination mellan avfyrandet av dos och själva 
inhaleringen (4). Tyvärr är felfrekvensen fortfarande stor, även bland de som använder de 
nyare inhalatorerna (4). De vanligaste felen hos de som använder sprayinhalatorer är 
bristande koordination, för kort/kraftig inandning samt att man inte håller andan en 
stund efter inhalationen. Då man använder en spray-inhalator bör man andas in långsamt 
samt avfyra dosen i den första tredjedelen av andetaget, vilket många har svårt för. De 
vanligaste felen vid användning av pulverinhalatorer är felaktig förberedelse av dos, att 
man inte andas ut ordentligt före inhalationen, samt att man inte håller andan en stund 
efter inhalationen (4). 
 
Felaktig användning är vanlig; en stor systematisk studie (4) visade exempelvis att endast 
31 % hade en korrekt inhalationsteknik, 44 % hade acceptabel teknik, och 31 % en dålig 
teknik. Korrekt teknik innebar här att alla manövrar utförs enligt instruktionerna, 
acceptabel att åtminstone 2/3 gjordes enligt dessa instruktioner, och en dålig teknik 
innebar att mer än hälften av manövrarna utfördes fel och/eller närvaro av ett kritiskt fel. 
Kritiskt fel innebär att en kraftigt reducerad/ingen dos kan nå målorganet (exempelvis; 
laddar ej före inhalation, inhalerar genom näsan, tar ej av munstycket innan inhalation) 
Den andel som hade en dålig teknik var högre hos de som använde sprayinhalatorer (38 
%) än hos de som använde pulverinhalatorer (23 %). 
 
 
De möjliga felen är förstås beroende av inhalatorn som används och några av de möjliga 
felen visas i tabell 1 nedan. Tabellen är gjord utifrån en studie (5) som samlat data från 
flera tidigare studier och visar på de förekommande kritiska felen i dessa. 
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Tabell 1 Tabell över möjliga kritiska fel för de olika inhalator-typerna. Kritiskt fel 
innebär i detta sammanhanget ett fel som signifikant kan påverka leveransen av 
läkemedlet till sitt målorgan och därmed reducera läkemedlets effekt. 

Typ av inhalator Kritiskt fel                 

                      

Spray-inhalator Tar ej bort skyddslocket 
      

  

  Håller ej inhalatorn upprätt 
      

  

  Avfyrar dosen innan inhalation, eller för sent 
    

  

  Avfyrar ej dos 
       

  

  Inhalerar för snabbt 
       

  

  Inhalerar genom näsan 
      

  

  Vet ej när inhalatorn är tom 
      

  

                      

                      
Spray-inhalator med 
spacer 

Misslyckas med att korrekt införa sprayinhalatorn i spacern. (Det ska 
bli en lufttät förankring)   

  Håller ej spray-inhalator och spacer i vertikal position 
   

  

  
Misslyckas med att avfyra en dos, eller avfyrar flera doser åt 
gången 

  

  

  Sluter ej läpparna tätt kring spacern 
     

  

  
Väntar längre än ett par sekunder efter avfyrandet innan 
inhalationen 

  

  

  Inhalerar ej 
       

  

  Inhalerar genom näsan 
      

  

  Håller ej andan efter inhalation (Åtminstone 3 sekunder) 
   

  

  Hostar under inhalationen 
      

  

  Använder en spacer som är skadad eller har sprickor  
   

  

  Tvättar spacern i tvål/diskmedel eller annan detergent lösning 
  

  

  Låter ej lufttorka innan användning på nytt (Efter rengöring) 
   

  

  Tar ej av skyddslocket 
      

  

                      

                      

Pulverinhalatorer Drar ej skyddslocket så långt ner som möjligt 
    

  
Olika för de olika 
inhalatorerna Drar ej spaken så långt ner som möjligt för att mata fram en dos 

  

  

Till exempel; Håller upp och ner efter förberedelse av dos 
    

  
                                     
Diskus Skakar inhalatorn efter förberedande av dos 

    

  

  Blåser i inhalatorn efter förberedelse av dos 
    

  

  Sluter ej läpparna tätt kring munstycket 
     

  

  Inhalation ej kraftig nog från start 
     

  

  Inhalerar ej genom munstycket 
     

  

  Inhalerar genom näsan 
      

  

  Vet ej hur man ser när inhalatorn är tom 
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Turbuhaler Tar ej bort skyddslocket 

      

  

  Skakar under tiden dosen laddas 
     

  

  Inhalatorn hålls ej upprätt under laddning (Inom 45 grader) 
   

  

  
Dosen förbereds ej korrekt (Genom att vrida maximalt först åt ena 
hållet och sedan åt    

  andra hållet tills ett klick hörs) 
      

  

  Skakar inhalatorn efter att dosen laddats 
     

  

  Sluter ej läpparna tätt kring munstycket 
     

  

  Inhalation ej tillräckligt snabb 
      

  

  Inhalation ej tillräckligt kraftig från start 
     

  

  Inhalerar ej genom munstycket 
     

  

  Inhalerar genom näsan 
      

  

  Misslyckas med att ta av skyddslocket 
     

  

  Andas ut i inhalatorn före inhalation 
     

  

  
Har ej rätt ställning för att kunna inhalera korrekt. (bör sitta upprätt 
med rätt vinkel mellan    

  
haka och hals för att kunna ta ett kraftigt andetag; ej 
ihopsjunken 

  

  

  Inhalationen är ej så lång som patienten kan uppnå 
    

  

  Håller ej andan efter inhalation (>3 sekunder) 
    

  

  Sätter ej på skyddslocket efter sista inhalationen           

 
I en studie publicerad 2010 av S.Melani och kollegor (6) med 1664 deltagare så löpte de 
med dålig inhalationsteknik 1,5 gånger större risk för sjukhusvistelse, 
akutmottagningsbesök, antibiotikakurer samt kortisonkurer i jämförelse med de som 
hade en korrekt inhalationsteknik. Det är inte helt enkelt att veta vad detta beror på. Kan 
det till exempel vara en bidragande orsak att äldre har fler inhalatorer att hålla reda på, 
samt att dom i högre grad gör fel på grund av sviktande kognitiv/fysisk förmåga? De har 
ju också då ofta hunnit utveckla en större försämring i sin sjukdom, vilket till viss del kan 
förklara den ökade sjukvårdsbelastningen för de som gör fel. Korrigering för hög ålder 
(OR 1,12 +-0,1 för kritiska fel) samt antal inhalatorer (Ej stat. sign.) förklarar dock inte 
den stora skillnaden mellan de som har minst ett kritiskt fel i sin behandling och de som 
gör rätt vad gäller de ökade kostnaderna. 
 
Dessa resultat är alltså svårtolkade; en senare studie (7) har försökt att uppskatta 
kostnaden för denna ökade risk för sjukhusvistelse, akutmottagningsbesök, 
antibiotikakurer samt kortisonkurer till följd av dålig inhalationsteknik. Studien 
inkluderade patienter med Turbuhaler (Symbicort) och diskus (Seretide) Den enskilda 
patientkostnaden för denna ökade risk beräknades till 55 Euro per år, vilket resulterade i 
totalt 26,5 miljoner Euro per år. När indirekta kostnader inkluderades steg den enskilda 
patientkostnaden för felaktig teknik till 466 Euro per år. 
Även om den här typen av uppskattningar är väldigt svåra att göra är kostnaden för 
felaktig inhalationsteknik är troligtvis stor. Däremot kan den vara något mindre än vad 
den här studien ville göra gällande av samma skäl som angivits ovan angående Melani-
studien. Det borde dock inte vara någon tvekan att felanvändningen för med sig stora 
kostnader för samhället.  
Då en svensk studie (8) beräknat den totala årliga kostnaden för en astmapatient i Sverige 
till 15900 kr så förefaller denna uppskattade kostnad för felaktig inhalationsteknik heller 
inte orimlig. 
 
Tidigare studier har visat på ett gott resultat av farmaceut-interventioner för att utbilda 
patienter beträffande deras inhalationsteknik (9–11). 
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I Norge spelar apoteken redan en större roll i utbildning av patienterna; Här får apoteken 
ca 80 kr i ersättning per patient som de har en djupare genomgång/demonstration med 
(12). Detta introducerades som en pilotstudie 2016 men har sedan förlängts 2017 och 
2018 på grund av goda resultat (13). En liknande service finns i Danmark (12) men inte i 
Sverige i nuläget. 
 
Astma och KOL beräknas kosta samhället 8 respektive 14 miljarder kr per år i direkta och 
indirekta kostnader (14), och med tanke på den höga andelen patienter som använder 
sina inhalationsläkemedel fel så skulle en farmaceutintervention kunna vara lönsam. 
Tanken är då inte att apoteken ska ersätta en ordentlig genomgång av inhalatorerna med 
astma/KOL-sköterskan, utan att repetera och kontrollera patientens kunskaper. Det är 
visat att det krävs flera demonstrationer för att lära sig rätt inhalationsteknik samt att 
tekniken även försämras över tid. 
 
 

Syfte 

 
Apoteket hjärtat söker ständigt efter nya tjänster som är lönsamt för både dem och för 
deras kunder. En av dessa skulle kunna vara fördjupad rådgivning och demonstration av 
inhalationsläkemedel till astma och KOL-patienter. 
 
Syftet med den här studien är framför allt att; 
 
1. Utvärdera huruvida fördjupad rådgivning kring astmaläkemedel är en tjänst som 
uppskattas av kunder på svenska apotek 
 
Men även om möjligt att; 
 
2. Utvärdera hur vanligt det är med felanvändning samt belysa de vanligaste misstagen 
som kunder på svenska apotek gör då de använder sina inhalationsläkemedel. (Detta 
skulle kunna vara en hjälp för farmaceuten att veta vad de ska fokusera på då nya 
inhalatorer expedieras till patienten eller annars i samtal kring patientens inhalatorer). 
 

 

Metod 

 
Studien utfördes på Apotek hjärtat vid centrallasarettet i Växjö samt på Apotek hjärtat Ica 
maxi i Ronneby. Den bestod i en intervju med kunden, att kunden sedan fick demonstrera 
hur han eller hon använder inhalatorn, samt en enkät som kunden fick fylla i angående 
vad de tyckte om tjänsten. 
 
Kunden tillfrågades av expedierande farmaceut (alla farmaceuter på apoteket hjälpte till 
att värva kunder) om han eller hon ville delta i studien. Alla kunder som hämtade ut 
astma eller KOL-inhalatorer för eget bruk har tillfrågats att delta i studien, dock har de 
som hämtat för första gången inte blivit involverade i den del av studien som rör felaktig 
teknik, utan endast fått besvara enkäten angående vad de tyckte om rådgivningen.  
Om kunden gick med på att delta så förflyttades resten av samtalet till en avskild 
receptkanal. Totalt 31 personer deltog i studien, varav 3 personer hämtade inhalatorn för 
första gången. Därmed deltog endast 28 personer i den del av studien som undersökte 
felaktig användning. De som ingick i denna del hade haft sina inhalatorer minst ett år. 
Kunden fick först läsa igenom och skriva under ett följebrev där innehållet i studien 
beskrevs liksom att deltagandet var anonymt, se bilaga 1. 
 Sedan fick kunden svara på ett antal frågor kring sin behandling, se bilaga 2, exempelvis 
om de följer läkarens dosering, om de vet vilken som är långverkande respektive 
kortverkande av deras inhalatorer i de fall de hade bäggedera, om bronkvidgande tas före 
kortisonet då man tar dem samtidigt, med mera. Även ålder och kön har registrerats.  
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Därefter fick kunden demonstrera på ett demoex (med engångsskydd), hur inhalatorn 
brukade användas. Ett protokoll användes för att upptäcka felaktig användning, se bilaga 
3. Eventuella fel antecknades. Kunden fick även prova att inhalera i en In-check dial, som 
är ett instrument som används för att kontrollera att inhalationen sker med rätt kraft för 
den aktuella inhalatorn. Sedan gavs återkoppling kring vad de borde ändra eller kunde 
tänka på i sin fortsatta behandling.  
Till slut fick kunden fylla i ett formulär, se bilaga 4, med frågor om hur de uppfattade 
rådgivningen. Detta fyllde kunden i anonymt och lade i ett kuvert.  

Statistisk beräkning: 
För den andel kunder som använde sina inhalatorer fel samt även för den andel som var 
positivt inställda till studien användes en kalkylator (15) för att beräkna den kumulativa 
binominala sannolikheten för resultaten. Formeln som kalkylatorn utgår samt förklaring 
finns omskrivet i boken Statistik För Hälsovetenskaperna (16), för exempel på 
beräkningar se även bilaga 5.  
Ett p-värde under 0.05 har ansetts signifikant. 
 
Resultat 
 
I tabell 2 visas de förekommande felen i studien. Totalt 28 personer deltog.  
(Medelålder 52 år). Därav hade 9 korrekt teknik och 19 gjorde minst ett fel. (Detta om 
uteblivet byte av inhalator ej räknas som fel). Det totala antalet fel i tabellen är 23 vilket 
beror på att vissa kunder gjorde mer än 1 fel. Då antalet personer i studien var för lågt kan 
ej några statistiskt signifikanta slutsatser dras angående vilken typ av fel som är vanligast, 
endast att det är vanligare (p <0,05) att kunden gör fel (68 %) än att han eller hon gör rätt 
(32 %) vid inhalationen.  
 
Tabell 2 Visar fördelningen av fel hos deltagarna i studien. Totalt 28 personer  
ingick i denna del av studien 

Korrekt/felaktig teknik       antal 

  
   

  

Korrekt teknik 
   

8 (28,5 %) 

  
   

  

  
   

  

 Antal med felaktig användning; 
   

19 (68 %)  
 
Typ av felaktig användning som kan påverka behandlingsresultat; 23 st: 

  
  

    

Skakar ej (för sprayinhalatorer med suspension)   2 (7 %) 

Skakar ej (easyhaler)       2 (7 %) 

Håller ej upprätt vid laddning (novolizer, easyhaler, genuair; 4 (14 %) 

Avfyrar dos i slutet av inandningen     2 (7 %) 

skakar efter laddning (turbuhaler)     1 (3,5 %) 

Inhalerar ej tillräckligt kraftigt (pulverinhalatorer);    5 (18 %) 

inhalerar alldeles för kraftigt (spray-inhalatorer)   2 (7 %) 

Håller ej andan efter inhalation       5 (18 %) 

  
   

  

Övriga fel; 
   

  

  
  

    

Byter ej inhalator (Handihaler ska bytas 1 gång/år) med                

resultat att kapslarna går sönder hela tiden     1 (3 ,5 %) 
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Nedan följer ett par exempel av de fall som kanske hade störst nytta av rådgivningen; 
 
Man, 74 år; Med koldiagnos; Använder spririva Handihaler, har ej förstått att man ska ta 
ett (eller två) djupa andetag för att få i sig allt pulver i kapseln. Brukar ”sitta och andas i 
den lite medan han läser tidningen”. Även incheck-dial visar att han inte andas in 
tillräckligt kraftigt för att få i sig pulvret, trots att han säger att han andades in kraftigare 
än han brukar. Kund vet ej om att han kan öppna kapseln för att se om den är tom efter 
inhalation. 
 
Kvinna år, 72 år; Med Koldiagnos; Kan ej få upp tillräcklig inandningskraft för sina 
inhalatorer. (Har Buventol Easyhaler och Airflusal Forspiro) Det tycks dels vara så att 
hon har för dålig lungkapacitet för dessa inhalatorer, men även rent kognitivt svårt att få 
ihop det med att hon först ska andas ut utanför inhalatorn för att kunna få tillräcklig kraft 
att andas in ordentligt i inhalatorn. Har föreslagits kontakt med vården för att eventuellt 
få sprayinhalator antingen med autoutlösare eller med spacer. 
 
Kvinna, 65 år; Använder Spiriva Handihaler, har problem med att kapslarna hela tiden 
går sönder. Vid kontroll i recepthistoriken ses att hennes inhalator inte bytts så långt 
tillbaka som man kan se. Hon berättar då att hon aldrig bytt inhalator. Därmed har 
nålarna som ska ta hål på tabletten troligen blivit förslitna vilket är en vanlig orsak till att 
tabletterna går sönder. Detta påverkar kanske inte hennes behandling men är något som 
hon haft problem med under längre tid. 
 
Flera kunder (4 st.) lutar Easyhalern vid frammatning av dos. Detta är extra lätt hänt då 
den ska skakas först. En del skakar något sidledes och trycker då på dosmataren i slutet 
av skakningen, vilket medför att ingen/mindre dos troligen kommer att matas fram.  
 
Flera (5 st.) av de som har pulverinhalatorer har ej tillräcklig kraft när de inhalerar. 3 av 
dessa främst för att de inte vet hur stor kraft som krävs och två för att de inte verkar ha 
tillräcklig kapacitet. 
 
2 kunder avfyrar sina sprayinhalatorer i slutet av inandningen, vilket kan ge kraftigt 
minskad dos. Troligtvis kan de göra rätt i fortsättningen om de försöker tänka på att 
avfyra i den första delen av andetaget. Annars finns eventuellt inhalator med autoutlösare 
alternativt spacer att tillgå. 
 
2 kunder skakar ej sina sprayinhalatorer med suspension, vilket visat sig ge upp till 50 % 
minskad leverans av läkemedlet på grund av att partiklarna sedimenterar (6). 
 
 
Kundernas åsikter av studien framgår av tabell 3. Totalt 31 kunder besvarade enkäten 
beträffande vad de tyckte om studien. 17 kunder (55 %) tyckte att de hade mycket nytta av 
rådgivningen. 8 (26%) tyckte att de hade lite nytta av rådgivningen, 4 (13 %) tyckte att de 
inte hade så mycket nytta av rådgivningen medan 2 kunder (6 %) inte visste om de haft 
nytta av rådgivningen. Andelen som tyckte att de haft mycket eller litet nytta av 
rådgivningen var därmed totalt 81 % (p <0,01, [detta och följande p-värden är beräknade 
med kalkylatorn(15) som nämnts i inledningen för beräkning av binominal sannolikhet]). 
De flesta var positivt inställda till den här typen av tjänst ute på apoteken; 25 (81 %) 
kunder tyckte det skulle vara väldigt bra med en sådan tjänst, 4 (13 %) kunder att det vore 
ganska bra, 2 (6 %) kunder visste ej vad de tyckte om detta. De som tyckte att det vore 
ganska eller mycket bra med en sådan tjänst var därmed totalt 94 % och statistiskt 
signifikant fler än de som inte var positivt inställda (p <<<0,001) 
Övriga åsikter framgår av tabellen. 
 
 



 

12 
 

 
 
 
 
 
Tabell 3 Visar resultatet från enkäten kring kundernas åsikter om studien. 31 kunder 
svarade på enkäten 

 
 

 
Diskussion 
 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att ta reda på kundernas attityd till den 
fördjupade rådgivning som erbjöds. Ett sekundärt syfte var att undersöka de vanligaste 
felen och/eller hur vanligt det var att kunden gjorde fel.   
 
På grund av den korta studietiden har ej tillräckligt många kunder kunnat intervjuas för 
att kunna säga något om just den vanligaste typen av fel, detta då det blev för få i varje 
kategori för att få några statistiskt signifikanta resultat. (Det finns också flertalet större 
studier utförda, som har varit designade för just detta syfte).  
I den här studien kunde dock visas att det var fler av deltagarna som hade en felaktig 
användning än som gjorde rätt, även om graden av fel var mycket varierande. I den delen 
av studien som berörde felaktig användning, har målet varit att främst ta med de fel som 
kan påverka resultatet av behandlingen, det vill säga så kallade kritiska fel, som kan 
påverka leveransen av läkemedlet till dess målorgan. Vad som är ett kritiskt fel är 
naturligtvis något subjektivt och har tidigare till viss del skiljt sig åt mellan olika studier.  
Därmed har en del fel uteslutits som tagits med i andra studier, då de inte ansetts påverka 
utfallet. Exempelvis om en kund skakar en sprayinhalator med lösning innan användning 
(trots att den ej behöver skakas), eller om kunden skakar exempelvis novolizer innan 
laddning, vilket inte tros ha någon betydelse, även om den ej egentligen ska skakas. 
Antalet fel var därmed något högre än som angetts i studien, då endast de kritiska felen 
angetts. Å andra sidan var det många som tackade nej till att delta i studien, och det är 
möjligt, och kanske troligt, att mängden fel skulle vara mindre om även de som inte tyckte 
sig behöva någon rådgivning hade deltagit i studien. Medelåldern hos deltagarna var 
också ganska hög vilket eventuellt också kan påverka utfallet något. Återigen är det inte 
den här studiens huvudsyfte att ta reda på exakt hur vanlig felanvändningen är i den 
totala befolkningen, utan främst att påvisa att det finns ett behov av patientutbildning 
kring inhalationsteknik.  
 
Den här studien kan därför ändå fungera som en pilotstudie, som kan följas av vidare 
studier efter eventuell lansering på ett fåtal apotek för att pröva tjänsten. Då skulle man 
även kunna ha med kontrollgrupper för att bättre kunna utvärdera utfallet samt även följa 

Åsikter om studien (n=31)  Antal svarande per kategori (%)

Tycker du att du hade nytta Ja, mycket Ja, lite Nej, inte så mycket Nej, inte alls     Vet inte 

 av rådgivningen? 17 (55 %) 8 (26 %)        4 (13 %) 0        2 (6 %)

Lärde du dig något nytt av 

rådgivningen?        Ja       Nej

27 (82 %) 4 (18 %)

Tror du att det du lärde dig 

kan göra nytta i din framtida Ja, mycket    Ja, lite Nej, inte så mycket Nej, inte alls        Kanske

behandling?   13 (42 %) 11 (36 %)       4 (13 %) 1 (3 %) 2 (6 %)

Tror du att det skulle vara bra 

 om den härtypen av tjänster Ja, väldigt bra Ganska bra Nej, inte så bra Nej, inte alls bra        Vet ej

infördes på apotek?      25 (81 %)     4 (13 %) 0% 0         2 (6 %)
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upp effekten på till exempel sjukdomssymptom över en längre tid, samt hur länge 
effekten håller i sig efter avslutad utbildning kring inhalationsteknik. 
 
Kunderna har över lag varit nöjda med rådgivningen, och även de som inte tyckte att de 
hade någon nytta själva av rådgivningen, var positivt inställda till att den här typen av 
tjänst införs på apoteken. Särskilt då apoteken har mer tillgänglighet än en vårdcentral i 
detta hänseende. 
 
Tidigare studier visar också att allmänheten generellt är positiv till utökade tjänster på 
apoteken; en sifo-undersökning har till exempel visat att 93 % vill se kvalificerad 
läkemedelsrådgivning på apoteken, 84 procent tycker att det vore naturligt att kunna 
mäta sitt blodtryck eller göra blodsockertest på apotek, 87 procent att få hjälp att sluta 
röka och 78 procent att kunna göra allergitest. Nästan 70 procent svarar att de tycker att 
de tycker det är naturligt att kunna få enklare typer av vård på ett apotek (17).  
 
Mängden kunder som deltagit i studien har inte blivit så stor som förhoppningen varit, 
delvis på grund av kort studietid, men även eftersom apotekskunder i allmänhet är väldigt 
stressade/inte tycker sig ha tid. Detta särskilt då de redan tror sig göra rätt, eftersom de 
”Haft dem så länge” (Standardsvar). Vid de gånger då någon som initialt har uttryckt sig 
så, ändå har övertalats att deltaga i studien, har det ändå visat sig att de inte har en 
optimal teknik. Detta är något som även visat sig i andra studier; i en brasiliansk studie 
med 120 deltagare påstod över 98 % att de var säkra på hur de använde sina inhalatorer. 
Ändå visade sig över 90 % göra minst ett fel av olika allvarsgrad, då de ombads 
demonstrera sin teknik (18). Det är därmed troligen det svåraste att få kunden att förstå 
nyttan med rådgivningen innan rådgivningen ens börjar. Detta hade förmodligen 
underlättats om den som utfört rådgivningen varit insatt i receptsystemet och själv 
kunnat värva de Astma/KOL-kunder som dök upp under dagen. Det är mycket lättare för 
den som är mycket insatt i studiens alla delar, att snabbt förklara vad den handlar om på 
ett sätt som gör att kunden förstår nyttan och vill delta.  
Dessutom kommer det, om tjänsten införs och integreras i apoteksverksamheten, endast 
vara fråga om ett fåtal frågor kring kundens behandling samt att kunden sedan får 
demonstrera hur inhalatorn används, varefter återkoppling till kunden sker. 
Uppskattningsvis kommer detta att gå på kring fem minuter, vilket stämmer överens med 
en tidigare studie; där hade deltagarna endast hade en inhalator vardera och den 
genomsnittliga rådgivningstiden låg på 2,5 min (11).  
Längre tid behövs endast då det finns frågetecken att reda ut, och/eller om kunden har 
flera inhalatorer att gå igenom. I den här studien tog intervjun något längre tid, då 
kunderna först skulle sättas in i vad studien handlade om, samt att de även efter 
rådgivningen skulle svara på frågor angående vad de tyckte om denna.  
  
Eventuell rådgivning på apotek kommer att vara frivillig och för de som verkligen är i 
behov av detta, därmed ska den naturligtvis inte ersätta ordentlig demonstration/kontroll 
utav sjukvårdspersonal. Det räcker emellertid inte med bara en demonstration på 
vårdcentralen då inhalatorn skrivs ut, eftersom det har visat sig att tekniken ständigt 
försämras om inte utbildningen är kontinuerlig (11). Det bästa är då om kunden själv får 
visa hur han eller hon använder inhalatorn. På så vis kan eventuell felhantering 
upptäckas. Likaså är det viktigt att kontrollera att patienten har tillräcklig 
inandningskapacitet för sin inhalator. Detta måste kontrolleras kontinuerligt (på apotek 
eller hos vården), för att exempel kunna byta till sprayinhalator då lungkapaciteten 
försämrats så omfattande att pulverinhalator inte längre fungerar. 
Av de kunder som inte hade en korrekt teknik, hade alla utom 3 fått minst en ordentlig 
demonstration av vården. Detta visar också på behovet av kontinuerlig utbildning. Vissa 
kunder har också kognitiva/fysiska besvär eller andra orsaker som försvårar deras 
behandling. För dessa skulle det antagligen vara av stor nytta om de enkelt kunde komma 
in på ett apotek och få denna hjälp.  
 
Det finns alltså flera studier (9-11) som visat på god effekt vid farmaceutinterventioner. 
Ett exempel är en randomiserad studie (9) med 336 patienter som delades in en 
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interventionsgrupp och kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick behovsanpassad 
rådgivning och demonstration av sin inhalator vid studiestart, vid 3 månader och vid sex 
månader. Ytterligare demonstrationer kunde dock ske om kunden behövde detta. 
Kontrollgruppen fick endast ta emot den vanliga rådgivningen. Patienterna i 
interventionsgruppen hade en Odds ratio på 3,06 att ha en kontrollerad astma efter 
studiens slut jämfört med kontrollgruppen (baserat på ACQ-score).  
 
Felanvändningen av inhalatorer har som nämnts i introduktionen beräknats till 466 euro 
per patient och år (6). Den typen av beräkning är svår att göra korrekt och kan vara något 
i överkant. Men med tanke på samhällets stora kostnader för både astma och KOL så 
borde det finnas ekonomiska intressen i att patienterna använder sina inhalatorer på rätt 
sätt. 
Felmedicinering i allmänhet kostar det svenska samhället 10–20 miljarder årligen (20) 
och var tionde äldre som läggs in akut på sjukhus går att koppla till just detta (20). En 
stor genomgång av 1700 äldre skåningars läkemedelskonsumtion visade att över 80 % 
hade läkemedelsrelaterade problem, och använde i snitt 11 olika mediciner dagligen (21).  
 
På grund av ovanstående problematik så är det den är den här författarens åsikt att 
apoteken, i samspel med vården, har en stor roll att spela när det gäller att minska dessa 
problem. Apoteken är dock idag en fristående marknad, och så länge de inte kan få 
inkomst för de områden där kompetensen finns, så kommer detta att bli svårt. Idag tjänar 
apoteken ingenting extra på någon typ av läkemedelsgenomgångar, trots att det är en 
väldigt tidsintensiv verksamhet. Enligt Sveriges apoteksförening är varje receptexpedition 
en förlustaffär för apoteken idag på grund av de låga handelsmarginalerna (22), och 
måste därmed täckas upp med övrig försäljning. Därmed kan man lätt förstå att extra 
rådgivning inte kan prioriteras utan viss ersättning. Det finns en stor kompetens ute på 
apoteken som idag inte kommer till full användning. Apoteken skulle kunna göra mycket 
för att avlasta och komplettera vården, men måste då kunna få ersättning för detta. En 
inhalationstjänst skulle kunna vara ett sätt att ta till vara på denna kompetens, 
läkemedelsgenomgångar och andra hälsorelaterade tjänster är ytterligare exempel. Detta 
skulle troligen också göra farmaceutyrket mer attraktivt då de anställda får mer 
användning för sin kompetens.   
 
En liknande tjänst introducerades som nämnts på prov i Norge 2016 men har sedan 
förlängts 2017 och 2018 på grund av deras goda resultat (13). Kostnaderna för detta 
ersätts av staten med 80 norska kr per vägledning (23). I en studie publicerad 2018 (24) 
deltog 405 patienter som rekryterades på norska apotek, där man kontrollerade deras 
teknik före rådgivningen, direkt efter, samt även tre månader efter. Före rådgivningen 
hade 8 % en optimal teknik medan 31 % hade en acceptabel teknik eller bättre. Efter den 
första rådgivningen hade de med optimal teknik ökat till 72 % och de med acceptabel eller 
bättre teknik var 86 %. Även på uppföljningen tre månader senare hade de signifikant 
bättre teknik; 52 % hade en optimal teknik medan 75 % eller mer hade en acceptabel 
teknik eller bättre. (Här ser man dock återigen hur tekniken försämras över tid) I 
Danmark heter tjänsten ”tjeck på inhalation” och infördes redan 2005 och ersätts även 
den av staten, med 64 DKR per vägledning (23). 
 
I Danmark finns även andra tjänster som ersätts såsom ”Medicinsamtaler”, som är en 
fördjupad rådgivning och uppföljning för patienter med kroniska sjukdomar som har fått 
nyinsatta läkemedel för sin sjukdom. Denna tjänst ersätts med 160 DKR. En liknande 
tjänst vid namn Medicinstart övervägs även i Norge. (23). 
 
Den här studien är endast en uppskattning av kundernas attityder kring en eventuell 
liknande tjänst ute på apoteken. Det är sedan upp till samhället att avgöra om den här 
typen av rådgivning skulle anses vara lönsam. Med tanke på de troligen stora kostnaderna 
för felanvändning av inhalatorer vore detta troligt.  
Det är så klart viktigt att tjänsten inte missbrukas; en viss rådgivning får alla kunder kring 
sina inhalatorer och det ingår i apotekens normala service att ge upplysning om hur 
kunden ska sköta sin medicinering. Däremot finns det idag normalt inte tid på apoteken 
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för en djupare rådgivning, där kunden även får visa hur han eller hon använder sin 
inhalator idag, och sedan får feedback kring vad som kan förbättras med behandlingen. 
Kanske vore det värt att prova en sådan här tjänst? En sådan ska då naturligtvis 
utvärderas, och kostnadseffektiviteten jämföras med om tjänsten vore förlagd till andra 
platser i vårdkedjan. Fördelen med att förlägga tjänsten på apotek är deras tillgänglighet, 
och det faktum att de träffar kunden betydligt oftare än vad exempelvis 
sjukvårdspersonalen på vårdcentralen gör. En annan fördel är att farmaceuten då också 
kan lägga märke till saker som dykt upp efter det att inhalatorn skrevs ut. Exempel på 
detta är försämringar i behandlingsresultat som skulle kunna föranleda ny vårdkontakt, 
försämrad inhalationskapacitet som kan kräva en ny typ av inhalator samt oförmåga att 
korrekt koordinera avfyrandet av dos, som skulle kunna motivera byte till spacer eller 
pulverinhalator. Förutom den stora frekvensen patienter som hanterar sina inhalatorer 
på ett felaktigt sätt så pekar även studier på att en så stor del som 40–60 % inte tar sin 
astmamedicin så ofta som ordinerat (5). Där kan apoteken också hjälpa till genom att öka 
kundens kunskap och därmed motivation till att exempelvis ta sina förebyggande 
mediciner dagligen även under perioder då de har mindre besvär för att minska risken för 
exacerbationer. 
 
Skulle den här typen av tjänst startas så blir den största utmaningen troligen att få 
kunden att förstå nyttan av rådgivningen; det är ju så att även de som gör fel ju tror helt 
att de helt säkert gör rätt, -annars skulle de ju inte göra på det viset! De vanligaste 
frågorna som ställs av apotekspersonalen, som ”Fungerar allting bra?” / Vet du hur du 
ska använda dina läkemedel?” / ”Har du några frågor kring din medicinering?”, fungerar 
egentligen väldigt dåligt för att upptäcka felaktig användning av både inhalatorer och 
övrig medicin. Det krävs ett djupare samtal där kunden förklarar och/eller demonstrerar 
hur läkemedlet används för att upptäcka dessa fel. Idag finns det normalt inte tid ute på 
apoteken för den här typen av djupare rådgivning. Ett införande av den här och liknande 
tjänster skulle kunna ge apoteken en viss ersättning för den tid som läggs ner. Ett av de 
stora problemen (enligt författaren) är att det idag ute på apoteken, är just det faktum att 
apoteken inte kan tjäna pengar på det område där deras kompetens verkligen finns -
Rådgivning kring läkemedelsbehandling! 

Slutsats 

En stor del (68 %) av de som valde att delta i studien visade sig göra fel då de 
demonstrerade användningen av sina inhalationsläkemedel. 
Studien fick tyvärr inte så många deltagande som förhoppningen varit. Dock kunde dess 
huvudsyfte om huruvida tjänsten som sådan uppskattades av de deltagande kunderna 
besvaras. Den största andelen deltagande var positiv till tjänsten; 25 kunder av 31 (81 %) 
tyckte det skulle vara mycket bra med en sådan tjänst, 4 kunder (13 %) tyckte att det 
skulle vara ganska bra medan 2 (6 %) kunder var osäkra. 
Slutsatsen är att de kunder som ingick i studien överlag var positivt inställda till tjänsten, 
även om det vore önskvärt med ett större antal deltagare. Den här studien kan därmed 
fungera som en pilotstudie som kan följas av vidare studier då tjänsten lanserats på ett 
antal test-apotek. 
Denna och liknande tjänster vore enligt författaren ett sätt för apoteken att ta tillvara på 
sin kompetens samtidigt som det kan minska felanvändning och felmedicinering av 
läkemedel. 
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Bilaga 1  

 

 
Hej! 
       

 
 
Jag heter Isabell och har tidigare arbetat som receptarie, men studerar nu vidare till apotekare vid 
Umeå universitet.  
 
Just nu skriver jag på med mitt examensarbete och kommer då att undersöka hur kunder på 
apotek använder sina inhalationsläkemedel samt ge rådgivning och feedback kring vad som 
eventuellt kan förbättras i behandlingen.  
 
Syftet med min studie är dels att undersöka vilka fel som är vanliga vid behandling med astma- 
och KOL-läkemedel men framförallt att se om den här typen av fördjupad rådgivning kan vara 
uppskattad av kunder ute på apoteken. 
 
Studien består av två delar. Först kommer du att få visa hur du använder din inhalator och svara 
på ett antal övriga frågor kring din behandling. Eventuella fel registreras. Du kommer sedan att få 
feedback på vad du kan förbättra och till sist få fylla i en kort enkät om vad du tyckte om 
rådgivningen och hur du upplever att kontrollen av din astma/KOL fungerar idag. 
 
Du svarar naturligtvis anonymt. 

 
Tack för att du deltar! 
 
Jag har tagit del av ovangiven information och samtycker till att delta i denna studie.  
 
Deltagarens namnunderskrift                                  Datum  
  
___________________________________        _____________________  

Vi skulle även vilja återkoppla till dig om några veckor och ställa ytterligare ett par frågor om hur 
du upplevt rådgivningen och om den har haft några positiva effekter för dig. 
Om du vill ställa upp på detta kan du lämna mail-adress alternativt telefonnummer nedan. (Detta 
kommer endast att sparas tills studien är färdig och inte registreras någonstans) 
 
Jag kan tänka mig att bli kontaktad enligt ovan för ytterligare frågor om några veckor 
 
Mailadress                                                      alt. Telefonnummer 
_______________________________     _________________________ 
 
 
Mvh Isabell Berthelsen   Universitets-handledare 
Apotekarstudent vid Umeå universitet  Andy Wallman 
Belle_berthelsen@hotmail.com  Lektor, farm. Dr, 
    E-post: andy.wallman@umu.se 
     
Extern handledare   Extern handledare 
Marie Calles    Catharina Claesson 
Apotek Hjärtat   Apotek Hjärtat 
maria.calles@apotekethjartat.se                    catharina.claesson@apotekhjartat.se
  

 

mailto:andy.wallman@umu.se
mailto:maria.calles@apotekethjartat.se
mailto:catharina.claesson@apotekhjartat.se
mailto:catharina.claesson@apotekhjartat.se
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Bilaga 2 
 

Avstämningsfrågor vid astma-KOL-tjänst:  

 

1. Ålder: 

 Svar: 

 

2. Kön 

 Kvinna 

 Man 

 

3. Vilket/vilka inhalationsläkemedel har du? Vilka behöver du ta varje dag 

(långverkande) och vilka kan tas vid behov, (Kortverkande) alternativt kan användas 

både långverkande och vid behov? 

 Svar: 

 

4. För dig som har mer än ett inhalationsläkemedel. Brukar du använda dem i någon 

speciell ordning och i så fall hur? 

 Svar: 

 

5. Upplever du att du följer din läkares råd om hur ofta du ska ta ditt 

inhalationsläkemedel och i vilka doser?   

 Ja, alltid 

 Ja, oftast 

 Nej, oftast inte 

 Nej, aldrig 

 Vet inte, är osäker på hur jag läkaren tycker att jag ska göra 

 

6. För dig som har ett inhalationsläkemedel med en varierad dosering av typen 1-2 

inhalationer 1-2 gånger dagligen. Förstår du innebörden av den doseringen? 

 Ja, att jag ökar doseringen vid försämringsperioder 

 Nej, jag har inte tänkt på vad det betyder. 

 Ej aktuellt 

 Övrigt: 

 

7. Har du någon gång fått en ordentlig genomgång (demonstration) av hur inhalationen 

ska gå till? 
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 Ja på vårdcentralen/sjukhuset 

 Ja på apotek, då jag hämtat ut inhalatorn 

 Nej aldrig 

 

8. Be kund visa praktiskt hur hen gör med sin inhalator. Använd checklistan. Bocka av 

eventuella fel som görs. 

Rådgivning till kund med utgångspunkt från svaren på frågorna och testmallen samt 

uppvisad inhalationsteknik. 
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Bilaga 3 

 

Kontrolleras vid kund-Demonstration av inhalatorn: 

 
För sprayinhalator: 
 
Tas bort skyddslocket bort? 
Skakas inhalatorn (för suspensioner)?  
Andas kunden ut ordentligt innan inhaleringen? 
Hålls inhalatorn upprätt vid avtryck? * (viktigt för vissa inhalatorer) 
Laddas dosen korrekt? * 
Placeras munstycket mellan läpparna och över tungan, ”siktar mot svalget”? * 
Koordineras avtrycket korrekt i förhållande till inandning? (I första halvan av inandningen) * 
Andas in djupt och långsamt? 
Korrekt ställning för att optimalt få ner läkemedlet i lungorna? 
Håller andan i 10 sek? (Åtminstonde 5–10 sek) 
 
Kontrollera även att kunden vet hur inhalatorn laddas första gången… 
Samt när inhalatorn är tom 
Samt hur rengöring går till. 
Kontrollera sköljning av munnen efter steroidinhalation 
 
Pulverinhalator: 
 
Sätter i kapseln korrekt (för de som har kapsel)? * 
Kontrollera så kunden inte brukar förvara kapseln i inhalatorn (gäller tex Spiriva Handihaler) 
Korrekt punktering av kapseln? * 
Korrekt dosladdning (övriga)? * 
För exempelvis Turbuhaler, ej mer än 45 graders lutning vid laddning? 
Andas kunden ut innan inhalering? (Och bort ifrån inhalatorn) 
Placeras munstycket mellan slutna läppar? *(och innanför tandraden. Diskus har ett kort 
munstycke och därför risk att man inte för in det innanför tandraden) 
Inhalerar kunden snabbt och djupt genom munnen? * 
Håller kunden andan efter inhalation? 
Kontrolleras att kapseln är trasig och inget pulver finns kvar (om kapsel används)? 
 
Kontrollera även att kunden vet hur inhalatorn laddas första gången… 
Samt när inhalatorn är tom 
Samt hur rengöring går till. 
Kontrollera sköljning av munnen efter steroidinhalation 
 
 
Vid användning av Spray + Spacer: 
 
Korrekt förberedelse av sprayet (skaka om suspension) 
Ansluts munstycket korrekt till spacern? (Så det sluter tätt) 
Hålls spacer och inhalator upprätt? 
Laddas dosen korrekt?  
Och om flera doser skall tas; laddas endast en åt gången? 
Påbörjas inhalation sedan inom några sekunder? 
Håller patienten andan efter varje andetag? (Åtminstone vuxna/större barn) 
Tas tillräckligt många andetag? Barn under 18 månader 4-6 andetag. Barn äldre än 18 månader 2-
4 andetag, och vuxna 1-2 andetag. 
 
Kontrollera även att kunden vet hur inhalatorn laddas första gången… 
Samt när inhalatorn är tom 
Samt hur rengöring går till. 
Kontrollera sköljning av munnen efter steroidinhalation 
 
 
Övriga eventuella fel antecknas också; 
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Bilaga 4 

 

Frågor om hur kunden upplevde rådgivningen 

(Lämnas till kunden direkt efter rådgivningen) 

 

Tycker du att du hade någon nytta av rådgivningen? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Vet inte 

 Nej, inte så mycket 

 Nej, inte alls 

 

Lärde du dig något nytt av rådgivningen? 

 Ja 

 Nej 

 

Tror du att det du lärde dig kan göra nytta i din framtida behandling? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Kanske 

 Nej, inte så mycket 

 Nej, inte alls 

 

Tror du att det skulle vara bra om den här typen av tjänster infördes på apotek? 

 Ja, väldigt bra 

 Ganska Bra 

 Vet inte 

 Nej, inte så bra 

 Nej, inte alls bra 

 

Övriga synpunkter kan du skriva här. Både positiv och negativ feedback är välkommen! 
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Bilaga 5. 

 

Beräkningar 

 

Binominalfördelningen är en sannolikhet för variabler som har endast två möjliga utfall, i den 

här studien exempelvis så gör de antingen rätt eller fel då de använder sina inhalatorer.  

Bild 1  från boken visar formeln för beräkningen. 

 

 

 

Bild 1. N= antalet stickprov, r=Det antal rätt som man vill beräkna sannolikheten för,  
Π =sannolikheten för ja =0,5 
 
De här beräkningarna med fakultet blir väldigt omständiga vid högre antal stickprov och 
därför har en kalkylator använts som nämnts i metoddelen (15). Om man till exempel vill 
beräkna sannolikheten att få 19 fel eller mer, så matas först följande värden in i 
kalkylatorn: 
 
Probability of success in a single trial: 0,5 
Number of trials: 28 
Number of successes (successes är det här fallet det antal som gör fel, då de är dem man 
är ute efter): 18  
 
Kumulativ sannolikhet för att få 18 eller mindre beräknas då till 0,9564 
Därmed blir chansen att få 19 eller fler 1-0,9564= 0,0436 
P= 0,0436  
 
Detta betyder alltså att om sannolikheten för rätt eller fel teknik var lika stor (dvs 
slumpmässig) så skulle sannolikheten att ändå få  som resultat att 19 av 28 som har 
felaktig teknik vara mindre än 0,05. (Mindre än 5 %) 
 
Då sannolikheten är mindre än 0,05 kan därmed ett signifikant resultat styrkas!  
 
För ytterligare förklaringar se boken (16) 


