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Sammendrag 
 
Introduksjon: Astma er en kronisk luftveissykdom som behandles hovedsakelig 
med legemidler til inhalasjon. Astma forekommer i alle land og antall astmatikere har 
økt jevnt, derfor har forebygging og behandling av astma vært i fokus i de nordiske 
landene de siste årene. Etterlevelse av legemiddelbehandling for astma er et 
komplisert område. Etterlevelsen er generelt sett lav, og måling av den utfordrende. 
Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan er astmakundenes 
etterlevelse av legemiddelbehandling og bruksmønster av legemidler i følge 
selvrapportering og om det finnes forskjell i etterlevelse etter ulike variabler som 
kjønn, alder, brukt legemiddel og grad av astmakontroll. Målet var også å få rede på 
om det finnes forskjell i veiledning og bidrag til etterlevelse mellom apotekene som 
etter innsats i prosjektet `Best for astmakunden` er blitt definert å gi enten kun 
grunnleggende veiledning eller også gjentatt veiledning. Spørreundersøkelsen ble 
gjennomført ved fire Apotek 1 i Sør-Rogaland, Norge.  
Metode: Oppgaven ble gjennomført i form av en spørreundersøkelse og til sammen 
323 skjema ble utlevert. Astmakundene på de fire apotekene fikk utdelt 
spørreskjemaet i forbindelse med reseptekspedisjon i tidsperioden 11/2012-1/2013. 
Diagnosen ble skilt fra KOLS ved hjelp av ICD-10 systemet som brukes i Norge for å 
beskrive rettighet til refusjon på reseptene. Spørreskjemaet inneholdt diverse 
bakgrunnsspørsmål samt spørsmål om veiledningen gitt på apotekene. Grad av 
etterlevelse ble målt med et validert spørreskjema, Morisky skala (MMAS-4) og med 
en visuell analog skala (VAS). De fire apotekene ble delt i to grupper etter innsats i 
prosjektet `Best for astmakunden`, som ble gjennomført i Apotek 1 i 2011. Den ene 
apotekgruppen ble definert til å ha gitt `gjentatt veiledning` i tillegg til 
grunnleggende veiledning, mens den andre gruppen ble definert til bare å ha gitt 
`grunnleggende veiledning`. Dette ga grunnlag for å sammenligne resultater fra 
måling av etterlevelse med grad av veiledning. Etterlevelsen for hele 
studiepopulasjonen ble analysert med flere variabler, som brukt preparat, alder og 
grad av astmakontroll.  
Resultat og diskusjon: Svarprosenten var sammenlagt 35,0 % og totalt 113 skjema 
ble innlevert. 44,2 % av respondentene som besvarte spørreskjemaet hadde høy 
etterlevelse ifølge både MMAS-4 og VAS. Grad av veiledning i de to apotekgruppene 
ble bekreftet å samsvare med definisjonen. Etterlevelse av legemiddelbehandling og 
bruksmønster av astmamedisiner var uavhengig av om pasienten brukte apotek med 
gjentatt eller grunnleggende veiledning. I følge kriterier satt i denne oppgaven hadde 
33,7 % av respondentene som besvarte spørreskjemaet kontrollert astma, mens 66,3 
% hadde delvis ukontrollert/ ukontrollert astma. Flere respondenter med kontrollert 
astma brukte medisinene etter internasjonale retningslinjer i `the Global Initiative 
for Asthma` (GINA), enn blant de med ukontrollert astma. Grad av tilfredshet med 
apotekveiledning blant astmakundene ble målt på en skala fra 1-5. Grad av tilfredshet 
for respondentene som hadde fått veiledning i aktuell ekspedisjon før utlevering av 
spørreskjemaet, var i gjennomsnitt 3,82, mens grad av tilfredshet blant 
respondentene som ikke fikk veiledning i aktuell ekspedisjon var i gjennomsnitt 2,90. 
Konklusjon: Gjennomgang av litteratur viser at astmatikere er en aktuell 
målgruppe for veiledning på grund av positive virkninger i sykdomstilstand etter 
gjentatt opplæring. Denne oppgaven kunne ikke påvise forskjell i etterlevelse eller 
bruksmønster av astmamedisiner blant astmatikere som besøker apotek med ulik 
grad av veiledning. Imidlertid finnes det en sammenheng mellom bruksmønster av 
astmamedisiner og grad av astmakontroll, samt gitt veiledning og grad av 
apotektilfredshet. Dermed er kundene er positivt innstilte for veiledning og det er 
viktig å fortsette med dette arbeidet.  
 
Nøkkelord: Astma, apotek, veiledning, etterlevelse 
 



 



Innholdsfortegnelse 
 

1 Introduksjon ................................................................................................................ 1 

1.1 Astma ................................................................................................................... 1 

1.2 Forekomst av astma og nasjonale astmaprogrammer .......................................... 1 

1.3 Legemiddel behandling av astma ......................................................................... 2 

1.3.1 Administrering av astmamedisiner ............................................................... 2 

1.3.2 Bronkodilaterende legemidler, adrenerge β2-reseptoragonister .................... 3 

1.3.3 Antiinflammatoriske legemidler ................................................................... 3 

1.4 Retningslinjer for legemiddelbehandling av astma .............................................. 4 

1.4.1 Behandlingstrappe for å oppnå symptomkontroll ......................................... 5 

1.5 Etterlevelse ........................................................................................................... 6 

1.5.1 Definisjon av etterlevelse .............................................................................. 6 

1.5.2 Faktorer som påvirker grad av etterlevelse ................................................... 6 

1.6 Apotekets rolle i legemiddelbehandling av astma................................................ 7 

1.7 Apotek 1 og prosjektet `Best for astmakunden` ................................................... 8 

1.8 Hensikten med oppgaven ..................................................................................... 8 

2 Problemstilling ............................................................................................................ 9 

3 Metode ........................................................................................................................ 9 

3.1 Måling av etterlevelse som del av farmakoepidemiologi..................................... 9 

3.2 Metoder for måling av etterlevelse....................................................................... 9 

3.3 Spørreundersøkelser ........................................................................................... 10 

3.4 Spørreskjemaet ................................................................................................... 10 

3.4.1 Morisky skala- validert spørreskjema ......................................................... 11 

3.4.2 Visuell analog skala, VAS .......................................................................... 12 

3.5 Datainnsamling og praktisk gjennomføring ....................................................... 12 

3.6 Studiepopulasjon og inklusjonskriterier ............................................................. 12 

3.7 Analyse ............................................................................................................... 12 

3.8 Litteratursøk ....................................................................................................... 13 

3.9 Etiske betraktninger............................................................................................ 13 

4 Resultat ..................................................................................................................... 13 

4.1 Etterlevelse i hele studiepopulasjon ................................................................... 13 

4.2 Etterlevelse per apotekgruppe og brukt preparat................................................ 14 

4.3 Grad av astmakontroll og bruksmønster av astmamedisiner ............................. 15 

4.4 Grad av astmakontroll og etterlevelse ................................................................ 17 

4.5 Etterlevelse basert på alder ................................................................................. 17 

4.6 Gjennomføring av veiledning............................................................................. 18 

4.7 Apotekets rolle i veiledning ............................................................................... 19 

5 Diskusjon .................................................................................................................. 19 

5.1 Valg av metode for måling av etterlevelse ......................................................... 19 

5.2 Etterlevelse ......................................................................................................... 20 

5.2.1 Etterlevelse mellom apotekgruppene .......................................................... 21 

5.2.2 Etterlevelse etter brukt preparat .................................................................. 22 

5.2.3 Etterlevelse og grad av astmakontroll ......................................................... 23 

5.3 Grad av astmakontroll og bruksmønster ............................................................ 23 

5.4 Grad av tilfredshet .............................................................................................. 24 

5.5 Veiledning .......................................................................................................... 24 

6 Konklusjon ................................................................................................................ 25 



7 Takk .......................................................................................................................... 26 

8 Kilder ........................................................................................................................ 27 

9 Vedlegg ..................................................................................................................... 30 

9.1 Vedlegg 1: Følgebrevet ...................................................................................... 30 

9.2 Vedlegg 2: Spørreskjema ................................................................................... 31 
 

 
 
 
 
 



1 
 

1 Introduksjon 

1.1 Astma 
Astma er en kronisk betennelsestilstand i de nedre luftveiene [1]. Betennelsen gjør 
luftveiene mer sensitive for irritasjon og fører til hevelse i slimhinnene, samt 
sammentrekning av muskulaturen i luftrørets vegger med trangere luftveier og 
redusert luftstrøm som følge. Vanlige symptomer er tetthet i brystet, tung pust, 
kortpusthet, gjentatte hosteanfall spesielt på natt og økt slimsekresjon. Tilstanden i 
lungene er intermitterende og reversibel. Frekvensen av symptomer varierer og 
lungefunksjonen er normal mellom forverringsepisodene [1,2,3].  
 
Utviklingen av astma er kompleks og ikke helt klargjort. Etiologien av astma 
involverer både arvelige faktorer og miljøfaktorer [1,2]. Astma kan forekomme i 
hvilken som helst alder, men det er mest vanlig å få første symptomer før 10-års alder 
[3].  
 
De fleste astmatikere har en blanding av to typer astma, allergisk, som også kalles 
eksogen og ikke-allergisk, endogen astma.  I allergisk astma utløses anfallet av et 
allergen. Vanlige allergen er pollen, støvmidd og pelsdyr. Andre faktorer som kan 
utløse anfall er tobakksrøyk, bestemte medisiner, kjemikalier og luftforurensing. 
Anfallet i ikke-allergisk astma utløses derimot av faktorer som ikke er 
allergifremkallende, blant annet virus infeksjoner, kulde og anstrengelse. Allergisk 
astma er mer vanlig hos barn, mens ikke- allergisk astma utvikles oftest hos voksne 
[4,5].  
 
I allergisk astma består anfallet ofte av to faser, umiddelbar og forsinket fase. 
Umiddelbar fase er den raske responsen til allergeneksponering, mens forsinket fase 
forekommer, som navnet antyder, senere som følge av mediatorer utskilt i 
umiddelbar fase. Dette forklarer forekomsten av nattlige symptomer hos astmatiker. 
 
Milde, akutte anfall kan avta uten behandling, selv om medisinsk behandling kan 
avslutte anfallet raskere. Riktig medisinering kan også forebygge forverringsperioder 
[3]. 

1.2 Forekomst av astma og nasjonale astmaprogrammer 
I følge WHO finnes det omlag 235 millioner astmatikere i hele verden og rundt 30 
millioner i Europa [2]. Forekomsten av astma i Norge er ca. 20 % hos barn og unge 
og ca. 8 % hos voksne.  Antallet astmatikere har økt jevnt i løpet av de siste 40 årene, 
spesielt blant barn og unge [6]. Astma har derfor blitt den mest vanlige kroniske 
sykdommen hos barn [2]. Årsakene til økt forekomst av astma er fortsatt uklar 
utenom arvelighet, men beror sannsynligvis på miljøfaktorer, som dårlig inneklima 
og forurensing forårsaket av biler og industri [6,7]. Den eksakte forekomsten av 
astma er likevel vanskelig å estimere på grunn av variabilitet i diagnostiske kriteria og 
overlapping av astma med andre sykdommer med liknende symptomer, først og 
fremst KOLS [4]. 
 
På grunn av hyppig og økt forekomst av astma har astmabehandling og etterlevelse 
vært et viktig utviklingsmål i mange land i de siste årene. I Norge ble det lagt en 
nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergi for 2008-2012. 
Formålet med strategien var å stanse økning og delvis redusere forekomsten av 
astma, samt sikre høyest mulig livskvaliteten med denne sykdommen. Tiltak for å 
oppnå disse resultatene inkluderte redusering av forverrende og utløsende faktorer, 
blant annet tobakk, dårlig inneklima, luftforurensing og husstøvmidd, ved å øke 
bevisstheten utenom helsesektoren. Andre sentrale tiltak som kan nevnes var 
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forbedring av diagnostisering og behandling, inkludert opplæring, samt forsterking 
av forskning [6].   
 
Det har også vært et nasjonalt astmaprogram i Finland. Programmet varte først i 
1994-2004, hvoretter det ble forlenget videre til 2004-2008. Hensikten med 
astmaprogrammet i Finland var å redusere antallet personer med moderat eller 
alvorlig astma, sikre livskvaliteten, redusere sykehusinnleggelser og minske 
kostnader per pasient ved mer effektiv forebygging og behandling av sykdommen. 
Dette skulle gjøres ved å forbedre tidlig diagnostisering, utvikle egenbehandling til 
viktigste behandlingsalternativ, øke kunnskap både i og utenfor helsevesenet, 
forsterke forskning og redusere de tidligere nevnte forverrende faktorer.  Resultatene 
har vært positive, for eksempel er antall sykehusbesøk omtrent halvert, og 
egenbehandlingen er blitt bedre. Programmet gav altså et godt grunnlag for utvikling 
av forebygging og behandling av astma i Finland og dette var bakgrunnen for at 
programmet ble forlenget en gang til med samme retningslinjer [8]. 

1.3 Legemiddel behandling av astma 
Målsetning med legemiddelbehandling av astma er full symptomkontroll. I tillegg til 
symptomfrihet inkluderer det normal lungefunksjon og fravær av sjenerende 
bivirkninger og begrensninger i daglig aktivitet [9]. 
 
Foretrukket administrasjonsvei for legemidler som brukes i behandling av astma er 
inhalering. Denne lokale behandlingen direkte på nedre luftveier gir anledning til å 
bruke mindre doser og oppleve færre bivirkninger enn ved bruk av systemisk 
administrering. En annen viktig fordel er hurtigere innsetning av effekt [4].  
 
Legemidler for inhalering kan være enten i form av aerosol, pulver eller 
inhalasjonsvæske. Valg av legemiddelform er avhengig av pasientens forutsetninger 
for å bruke inhalatoren, som alder, koordinasjon og fysisk tilstand og både legens og 
pasientens ønske.  
 
Det finnes to kategorier av astmamedisiner for inhalering: bronkodilaterende som 
kalles også anfallsmedisiner og antiinflammatoriske, som kalles også forbyggende 
medisiner. Bronkodilaterende medisiner relakserer bronkialmuskulaturen i 
umiddelbar fase av astma anfall og brukes derfor stort sett som anfallsmedisin. 
Antiinflammatoriske legemidler forebygger og hindrer betennelsesfremkallende 
mediatorer både i umiddelbar og forsinket fase [4,5]. 

1.3.1 Administrering av astmamedisiner 

Inhalasjonspulver er lettest å bruke riktig og foretrekkes vanligvis, men pulveret kan 
likevel gi individuell dosevariasjon på grunn av mulighet til ulike brukerfeil. Det 
krever kraftig innånding og kan derfor brukes bare fra cirka fem års alder og oppover 
[10].  
 
Bruk av inhalasjonsaerosol kan være krevende på grunn av krav for synkronisering av 
frigjøring av legemidlet og innånding. Bruk av inhalasjonsaerosol har likevel en stor 
fordel siden den kan brukes med et inhalasjonskammer, hvorfra aerosolen inhaleres 
ved flere åndedrag. Dette er velegnet til småbarn og eldre med koordinasjonsvansker. 
Disse to overnevnte inhalatortyper er mest brukt i egenbehandling.  
 
Inhalasjonsvæske tilføres ved hjelp av et forstøverapparat. Størrelse av 
forstøverapparatet gir begrensinger til bruken, siden den er betydelig større enn de 
andre inhalatorer. Bruk av inhalasjonsvæske er mest egnet for småbarn og ved akutt 
alvorlig anfall siden inhaleringen ikke krever noe spesielle tekniske ferdigheter eller 
kraftig innånding [10].  
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For å få best mulig effekt, er riktig teknisk bruk av inhalatorer og riktig 
inhalasjonsteknikk viktig. Veiledning om bruk av de ulike inhalatorer er dermed 
svært vesentlig, siden det fører til forbedret inhalasjonsteknikk og indirekte til 
forbedret etterlevelse og forhøyet livskvalitet [11]. 

1.3.2 Bronkodilaterende legemidler, adrenerge β2-reseptoragonister 

Viktigste effekt av selektive β2- reseptoragonister formidles gjennom deres direkte 
virkning på β2-adrenoreseptorer på glatt muskulatur av bronkiene. Dette fører til 
utviding av bronkiene uansett årsak til obstruksjon. β2- reseptoragonister hindrer 
også frigjøring av inflammasjon mediatorer fra mastcellene og har mild slimløsende 
effekt på grund av effekt på flimmerhår [5].  
 
β2-adrenoreseptorer finnes også i myokard vev. Stimulering av disse reseptorene kan 
føre til tremor og hjerteklapp som bivirkning ved bruk av β2- reseptoragonister. 
Bivirkningene er doserelaterte og vanligvis ufarlige, men kan ved høye doser være en 
begrensende faktor for bruken [4].   
 
Salbutamol og terbutalin er korttidsvirkende β2- reseptoragonister. De brukes 
hovedsakelig ved behov, enten ved anfall eller forebyggende før anstrengelse. 
Effekten opptrer i løpet av noen minutter, den maksimale effekten oppnås i løpet av 
30 minutter og effekten varer 3-5 timer [5]. 
 
Salmeterol og formoterol er derimot langtidsvirkende β2- reseptoragonister. Effekten 
av formoterol opptrer også i løpet av noen minutter, men varer 8-12 timer. Effekten 
av salmeterol varer minst 12 timer, men opptrer noe senere, i løpet av 10-20 
minutter. Langtidsvirkende β2- reseptoragonister til inhalasjon brukes forebyggende 
spesielt om det er problem med nattlige symptomer eller ved hyppig behov for 
hurtigvirkende β2- reseptoragonist. Salmeterol og formoterol er tilgjengelige som 
enkelt preparater eller i kombinasjonspreparater med antiinflammatoriske midler 
[10].   

1.3.3 Antiinflammatoriske legemidler 

Inhalasjonsglukokortikoider er de mest brukte antiinflammatoriske midlene i 
behandling av astma.  De behandler den kroniske inflammasjonstilstanden i de nedre 
luftveiene. Inhalasjonsglukokortikoider kalles også forebyggende medisin, siden de 
hindrer forverringsperioder og progresjon av sykdommen. 
 
Glukokortikoider har mange forskjellige virkningsmåter. Redusert produksjon av 
signalsubstansene cytokiner, som styrer immunsystemet og produksjon av 
inflammasjonmediatorer, er mest relevant i astmabehandling [4,5].  
 
Akkurat nå finnes det fem forskjellige virkestoffer med markedsføringstillatelse i 
Norge; beklometason, flutikason, budesonid, mometason og ciklesonid. Det er ikke 
rapportert noe klinisk forskjell i effekt eller bivirkningsprofil mellom disse 
virkestoffene ved behandling av voksne i terapeutiske doser. Derimot finnes det 
mistanke om at beklometason har mindre gunstig bivirkningsprofil ved behandling 
av barn [9].  
 
Inhalasjonsglukokortikoider skal brukes regelmessig med minste effektive dose. Full 
effekt oppnås uker eller måneder etter oppstart av behandling [5].  
 
Ved lave og moderate doser har inhalasjonsglukokortikoider i fast bruk vesentlig mer 
gunstig bivirkningsprofil sammenlignet med perorale glukokortikoider. Tross dette er 
lokale bivirkninger vanlige, men kan forebygges til en viss grad. Munnskylling er 
anbefalt etter hver administrering for å unngå sopp i munnen. Ved problemer med 
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vedvarende heshet anbefales utprøving med et annet middel på grunn av individuell 
variasjon. Ved langtidsbehandling med høye doser kan bivirkningene ligne de koblet 
med systemisk glukokortikoid behandling. For eksempel er hudatrofi registrert hos 
voksne og det finnes bevis på at lengdetilvekst kan være litt forhindret hos barn. 
Likevel er det ikke rapportert binyrebarksvikt eller osteoporose som er vanlige 
bivirkninger ved langvarig systemisk behandling [9]. 

1.4 Retningslinjer for legemiddelbehandling av astma  
Norge følger internasjonale retningslinjer fra `The Global Initiative for Asthma` 
(GINA) i legemiddelbehandling av astma. Målsetning for legemiddelbehandling er å 
oppnå og opprettholde symptomkontroll, opprettholde normalt aktivitetsnivå, 
trening inkludert, opprettholde så normal lungefunksjon som mulig, unngå 
bivirkninger samt forebygge forverringsperioder og dødelighet [12].  
 
Astma er en kompleks sykdom der alvorlighetsgraden varierer med tiden. Derfor 
krever behandlingsplanen individuell tilpasning. Pasienten burde få skriftlig 
veiledning om hvordan sykdomsaktiviteten følges og bestemmes etter symptomer 
og/eller med hjelp av PEF-måling, samt behandlingsplan for justering av 
medisinering etter variasjonene i sykdomstilstanden. Målet er vellykket 
egenbehandling ved hjelp av veiledning fra helsepersonell [9].  
 
PEF er en forkortelse for det engelske uttrykket «peak expiratory flow». Ved PEF-
måling måles topphastigheten av luft ved utånding i liter per minutt. Som tidligere 
nevnt fører astmaanfall til trangere luftveier på grunn av betennelse og hevelse 
slimhinnene. Dette i sin tur forårsaker redusert lufthastighet ved utånding. PEF- 
måling beskriver dermed hvor trange luftveiene er på det aktuelle tidspunktet [13].  
 
Legemiddelbehandling av astmatikere beror på alvorlighetsgrad av sykdommen. 
GINA har utarbeidet en behandlingstrapp for hvordan astmakontroll skal oppnås. 
Den brukes både ved opptrapping og nedtrapping og er basert på grad av 
astmakontroll (tabell 1) [10,12]. Om astmaen ikke er kontrollert på gjeldende 
behandlingsregime, bør behandlingen trappes opp til kontroll oppnås. På den annen 
side, dersom astmaen har vært under kontroll i tre måneder, er det aktuelt å trappe 
ned behandlingen, et trinn om gangen. 
 
Tabell 1. Grad av astmakontroll etter internasjonale retningslinjer fra `the Global Initiative 
for Asthma` (GINA) [12]. 

 
Kjennetegn Kontrollert 

(alle punktene) 
Delvis kontrollert 
(1-2 punkt) 

Ukontrollert 

Symptomer på dagtid Ingen (to ganger eller 
færre per uke) 

Mer enn to ganger 
per uke 

Tre eller flere 
punkt under 
«delvis 
kontrollert» i 
løpet at en 
uke. 

Begrensinger i aktivitet Ingen Noen 

Nattlige symptomer/ 
oppvåkning 

Ingen Noen 

Behov for anfallsmedisin Ingen (to ganger eller 
færre per uke) 

Mer enn to ganger 
per uke 

Lungefunksjon (PEF eller 
FEV1) 

Normal <80 % av forventet 
eller personlig best 
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1.4.1 Behandlingstrappe for å oppnå symptomkontroll 

Behandlingstrappen i «Global Initiative for Asthma» inneholder fem trinn [12]. Alle 
trinnene inkluderer bruk av anfallsmedisin etter behov. Hyppig bruk av 
anfallsmedisin er likevel et av tegnene på ukontrollert astma og indikerer økt behov 
for forebyggende medisinering. Ved fraværende symptomkontroll er det viktig å 
sjekke om inhalasjonsteknikk og bruk av inhalator er riktig for å unngå unødvendig 
doseøkning og medisinering. 
 
Trinn 1 inkluderer korttidsvirkende adrenerg β2- reseptoragonist gitt ved behov og er 
et passende behandlingsregime ved mild astma eller for pasienter som kun har 
sporadiske symptomer uten nattlig besvær. Ved behov for tre eller flere doser per 
uke, er det indikasjon for opptrapping til neste behandlingstrinn. β2- agonister kan 
også brukes forebyggende før anstrengelse.  
 
Trinn 2 består av et antiinflammatorisk middel kombinert med anfallsmedisin. Lav 
dose inhalasjonsglukokortikoid administreres daglig og korttidsvirkende β2- agonist 
etter behov. Laveste effektive dose inhalasjonsglukokortikoid skal benyttes. I en 
forbigående forverringsperiode bør dosen av inhalasjonsglukokortikoid økes 2-4 
ganger i 1-2 uker.  
 
Trinn 3 inneholder inhalasjonsglukokortikoid kombinert med både langtids- og 
korttidsvirkende adrenerge β2-reseptoragonister. De to førstnevnte brukes fast som 
forebyggende medisin og den sistnevnte brukes ved behov ved akutte symptomer. 
Kombinasjon av langtidsvirkende β2-reseptoragonist og inhalasjonsglukokortikoid er 
vist å være mer effektiv enn fordoblet dose av inhalasjonsglukokortikoid alene [14]. 
På grunn av denne anbefalingen finnes det i markedet kombinasjonspreparater som 
inneholder begge overnevnte virkestoffer i en inhalator [15]. Dermed kan 
inhalasjonsglukokortikoid og langtidsvirkende β2 – agonist brukes enten hver for seg 
eller i et kombinasjonspreparat, og sannsynligvis behøves kun en lav dose av 
glukokortikoid på grunn av den additivte effekten av disse to virkestoffene. 
   
Kombinasjonsinhalatorer som er tilgjengelig i Norge per i dag er 
formoterol/budesonid (Symbicort®), salmeterol/flutikason (Seretide®) og 
formoterol/beklometason (Inuxair®) [16]. 
 
Bruk av kombinasjonspreparater som inneholder formoterol og budesonid har blitt 
studert også som kombinert vedlikeholds- og symptombehandling etter at 
behandling med kombinasjonspreparat i tillegg til korttidsvirkende β2-agonist ikke 
gav tilfredsstillende symptomkontroll i forverringsperioder [17]. Dette 
behandlingsregimet kalles SMART som er forkortning for det engelske uttrykket 
«single maintenance and reliever therapy» [15]. Overnevnte 
kombinasjonsbehandling kan benyttes på grunn av formoterols hurtig innsettende 
effekt, som er på lik linje med korttidsvirkende β2-agonister [10]. 
Kombinasjonspreparater som inneholder salmeterol kan ikke brukes for 
symptomlindring på grunn av salmeterols langsommere innsettende effekt.  
 
Kombinert vedlikeholds- og symptombehandling fører til økt glukokortikoid dose i 
takt med økende symptomfrekvens i tillegg til rask symptomlindring ved akutt anfall. 
Denne type behandling har vist seg å redusere forverringsperioder og redusere 
behøvd glukokortikoid dose. Behandlingsregimet som inneholder både 
vedlikeholdsbehandling og symptomlindring har derfor blitt en anbefaling for voksne 
pasienter med fraværende astmakontroll etter trinn 3, eller ved høy bruk av 
anfallsmedisin [17].  
 



6 
 

Trinn 4 er neste steg om symptomkontroll ikke oppnås ved overnevnte tiltak. Dette 
trinnet består av middels- eller høydose inhalasjonsglukokortikoid kombinert med 
langtids- og korttidsvirkende β2- agonister som i trinn 3.  
 
Bruk av høydose inhalasjonsglukokortikoid byr likevel på utfordringer med tanke på 
at tilleggseffekten av høydose sammenlignet med middels sterk dose glukokortikoid 
er liten, men risiko for bivirkninger øker. Høye doser av inhalasjonsglukokortikoid er 
i utgangspunktet anbefalt å bruke sammenhengende i høyst 3-6 måneder. En 
alternativ behandlingsmulighet er å kombinere middels sterk dose glukokortikoid 
med peroral leukotrienantagonist eller teofyllin, begge har vist å redusere behovet for 
høye doser av inhalasjonsglukokortikoider [12].  
 
Trinn 5 bør vurderes bare om pasienten fortsatt opplever begrensinger i daglige 
aktiviteter og har hyppige forverringsperioder. I slike tilfelle blir peroral 
glukokortikoid behandling aktuelt. Ved langtidsbehandling av systemisk 
glukokortikoid bør pasienten følges opp av spesialist og nødvendige tiltak bør 
gjennomføres for å unngå bivirkninger.  
 
Behov for kortvarige stabiliseringskurer med perorale glukokortikoider kan oppstå på 
alle overnevnte trinn [10,12]. 

1.5 Etterlevelse 

1.5.1 Definisjon av etterlevelse 

Etterlevelse er et begrep som brukes for å beskrive grad av pasientens samsvar med 
legens/farmasøytens anbefalinger i daglig legemiddelbehandlingen. Dette inkluderer 
rett dose, riktig tidspunkt, riktig måte å ta legemidlet på og langsiktig fullføring av 
legemiddelbehandling [18].  Etterlevelse blant astmatiker er spesielt utfordrende med 
tanke på fast bruk av inhalasjonsglukokortikoider.  

Etterlevelse av behandling med inhalasjonsglukokortikoider blant astmatiker er 
generelt sett lav. Optimal etterlevelse er definert å være over 80 % [18] mens 
etterlevelse av langvarig legemiddelbehandling mot astma er rapportert å være mye 
lavare[20,22] og til og med <50 % [21].  Å følge terapiregimet og å estimere grad av 
etterlevelse er viktig i astmabehandling, fordi grad av etterlevelse korrelerer med 
sykdomskontroll. Pasienter med høyere etterlevelse har blitt rapportert å ha mindre 
risiko for forverringsperioder enn astmatiker med dårligere etterlevelse [22]. Måling 
av etterlevelse er også viktig for å kunne studere forholdet mellom dose og respons i 
kliniske studier [23]. 
 
Når astmakontrollen vedvarer dårlig til tross for gjennomtenkt 
legemiddelbehandling, er det aktuelt å stille spørsmål om grad av etterlevelse og 
riktig inhalasjonsteknikk for å unngå unødvendig doseøkning og unødvendig bruk av 
perorale glukortikoider, samt hindre sykehusinnleggelser [24]. 

1.5.2 Faktorer som påvirker grad av etterlevelse 

Mangel på etterlevelse for legemiddelbehandling er et veldig kompleks område. 
Resultater fra flere studier har vist at etterlevelse av legemiddelbehandling mot astma 
blir forbedret i takt med økt kunnskap om sykdommen og legemiddelbehandlingen 
[11,25-26], mens en annen studie viser at kunnskap ikke øker etterlevelsen, men 
håndteringsevnen av astmaanfall og forverringsperioder [20]. 
 
En studie om faktorer som påvirker etterlevelse tyder på at avvikelse fra forskrevet 
legemiddelbehandling (heretter kalt non-compliance på grund av manglende norsk 
ord på fenomenet) generelt sett ikke er en atferd påvirket av pasientens 
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karakteristika. Grad av etterlevelse er heller påvirket av psykologiske faktorer, blant 
annet motivasjon for å bli frisk, fornektelse av sykdom, angst samt holdninger til 
sykdom, legemidlet og legen [27]. Også sosiale faktorer som alder, sosioøkonomisk 
status og utdanningsnivå spiller en rolle [28]. 
 
Inhalasjonsglukokortikoider mangler umiddelbar effekt. Dette fører til at 
behandlingen kan oppleves unødvendig og dermed er det lettere å glemme å ta 
medisinen eller å la være å administrere den med vilje. En annen viktig faktor som 
fører til lav etterlevelse er frykt for bivirkninger. Andre grunner er blant annet 
manglende forståelse for virkning av legemidlene og falske antagelser angående 
legemiddelbehandling av astma [29]. 

1.6 Apotekets rolle i legemiddelbehandling av astma 
Astmatiker utgjør en stor kundegruppe hos apotekene. I 2011 var det 418 065 brukere 
for astma- og KOLS-medisiner (ATC-kode R03- midler ved obstruktiv lungesykdom) 
i Norge. Dette tallet utgjør 12,2 % av alle medisinbrukere og kan sammenlignes med 
kundegruppe som bruker kolesterolmedisiner, der det tilsvarende tallet i 2011 var 
495 445 (ATC- kode C10- lipidmodifiserende midler) [30]. Apotekmedarbeidere er 
det helsepersonellet astmatikere møter oftest. I løpet av en arbeidsdag møter 
apotekene omlag tre ganger så mange astmapasienter som annet helsepersonell. 
Apoteket er derfor en viktig informasjonskilde for astmapasienter [8]. Det er tidligere 
gjort studier som viser at apotekene og farmasøytene kan ha stor innflytelse på 
astmabehandling [25,26]. 
 
En norsk doktoravhandling [25] viser at opplæring om riktig legemiddelbruk og om 
riktig inhalasjonsteknikk til astmatikere bidrar til positive effekter i sykdomstilstand 
og på etterlevelse av legemiddelbehandling. Denne studien viser at det hos astmatiker 
som fikk opplæring gjennomført av en tverrfaglig gruppe, farmasøyt inkludert, ble 
registrerte omtrent 70 % reduksjon i primærlegekonsultasjoner i forhold til 
kontrollgruppen. Andre positive effekter var fordobling av andelen som brukte 
vedlikeholdsmedisin etter legens forskrivning, forbedret livskvalitet og dobling av 
andelen som ble symptomfrie. 
 
En studie fra Australia [26] viser at repeterende opplæring gjennomført av 
farmasøyter etter nasjonale retningslinjer i Australia, hadde positive astmarelaterte 
helseeffekter sammenlignet med grunnleggende veiledning gitt fra apotekene. 
Astmapasientene i testgruppen møtte til oppfølging til sammen tre ganger, 1, 3 og 6 
måneder etter første besøk. Alvorlighetsgraden av astma ble redusert fra alvorlig til 
moderat og risikoen for non-compliance ble redusert for astmatiker som fikk 
oppfølging av farmasøyter sammenlignet med kontrollgruppen som fikk kun 
grunnleggende veiledning. 
 
I det tidligere nevnte nasjonale astmaprogram i Finland, ble programmet utvidet til å 
inkludere apotekene i 1997. Oppgavene rettet mot apotekene var veiledning i bruk av 
ulike hjelpemidler og inhalatorer samt rådgivning om riktig legemiddelbruk i 
henhold til legens anbefalinger og generelle retningslinjer. Resultatet av hele 
astmaprogrammet var forbedret egenbehandling hos astmatiker og ifølge rapportene 
hadde apotekene en betydelig rolle i dette arbeidet [8].  
 
Konklusjonen fra disse studiene og tiltakene er at det med riktig rettet tiltak 
foreligger et stort potensial for apotekpersonell til å bidra til økt etterlevelse og 
forbedret inhalasjonsteknikk. 
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1.7 Apotek 1 og prosjektet `Best for astmakunden`  
Apotek 1 har i de siste årene hatt fokus på astmakundene. Inspirasjon til emnet for 
oppgaven kom fra prosjektet `Best for astmakunden` som ble gjennomført i Apotek 1 
i 2011. Ved oppstart av prosjektet ble det arrangert faglige opplærings- og 
oppfriskingsaktiviteter for medarbeidere for å heve og sikre kompetansenivået. Det 
ble spesielt lagt vekt på å forbedre de ansattes kommunikasjonsferdigheter med 
astmakundene gjennom trening på ulike kundedialoger/caser. Målet var å kunne 
enkelt kartlegge kundens bruk av astmamedisin under reseptekspedering, for så å 
kunne gi en målrettet veiledning.  
 
Ved hjelp av noen gode og åpne spørsmål under reseptekspedering skulle man få rede 
på blant annet følgende informasjon: 

 om kunden bruker de forskjellige astmamedisiner etter legens anbefalinger og 
med riktig inhalasjonsteknikk 

 om kunden kjenner funksjonen av de ekspederte preparatene  
 om kunden kjenner til mulige bivirkninger og hvordan man kan unngå dem 

 
Med dette tiltak ønsket apotekene å tilby astmatikere enda bedre veiledning om riktig 
legemiddelbruk og med det å motivere til riktig egenbehandling, samt bidra til 
forbedret etterlevelse. I følge internasjonale retningslinjer kan astmatikere med god 
astmakontroll leve et tilnærmet vanlig liv, dermed bidrar bedre etterlevelse til 
forbedret livskvalitet.  

1.8 Hensikten med oppgaven 
Som tidligere nevnt, er det blitt gjort studier i andre land som dokumenterer at 
gjentatt rådgivning fra ulike parter og apotekets intervensjon bidrar til positive 
virkninger i legemiddelbehandling. Imidlertid finnes det få data i Norge som 
omhandler etterlevelse av legemiddelbehandling hos astmatiker etter apotekets 
intervensjon. På grunn av det store potensialet til apotekene for påvirkning av 
astmabehandlingen er det veldig interessant og viktig å undersøke apotekets 
innflytelse på etterlevelse og riktig legemiddelbruk.  
 
Alle Apotek1- apotekene i hele Norge deltok i det tidligere nevnte prosjektet `Best for 
astmakunden`. Likevel har noen av apotekene hatt anledning til å gi gjentatt 
veiledning i tillegg til den grunnleggende førstegangsveiledningen gitt på alle 
apotekene.  
 
Grunnleggende veiledning defineres i denne oppgaven som førstegangsveiledning, 
når kunden henter astmamedisiner på apoteket første gang etter stilt diagnose.  Som 
regel får kunden veiledning allerede hos legen, men mange ganger oppleves det at 
legen har henvist pasienten til å få opplæring på apoteket. Ved første henting 
informeres kunden om legemidlets funksjon riktig inhalasjonsteknikk og vanlige 
bivirkninger og hvordan disse eventuelt kan unngås.  
 
Gjentatt veiledning defineres i denne oppgaven som kartlegging av kundens 
kunnskap om sin egenbehandling med påfølgende målrettet veiledning også ved 
senere anledninger i tillegg til den grunnleggende veiledningen gitt ved 
førstegangsekspedering. Selv om kunden har brukt astmamedisiner lenge, er det 
viktig å kommunisere med kunden for å få rede på om astmaen er under kontroll. 
Ved målrettet kartlegging kan det fås rede på hvor ofte kunden har symptomer og 
behov for anfallsmedisin, om kunden bruker inhalasjonsglukokortikoider fast, husker 
å skylle munnen etter hver dosering med glukokortikoider og vet hvordan man skal 
justere dosering ved forverringsperioder.  
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Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan er astmakundenes etterlevelse av 
legemiddelbehandling og bruksmønster av legemidler i følge selvrapportering og om 
det finnes forskjell i etterlevelse etter ulike variabler som kjønn, alder, brukt 
legemiddel og grad av astmakontroll. Målet var også å få rede på om det finnes 
forskjell i veiledning og bidrag til etterlevelse mellom apotekene som etter innsats i 
prosjektet `Best for astmakunden` er blitt definert å gi enten kun grunnleggende 
veiledning eller også gjentatt veiledning. 
 
Denne oppgaven omfatter kun astmamedisiner til inhalasjon, siden disse legemidlene 
har størst utfordringer med tanke på riktig bruk og riktig inhalasjonsteknikk. 
 

2 Problemstilling 

Det er tatt med følgende problemstillinger i denne oppgaven: Hvordan er kundenes 
etterlevelse av legemiddelbehandling i følge selvrapportering? Finnes det 
sammenheng mellom gjentatt veiledning fra apotekpersonell kontra grunnleggende 
veiledning og grad av etterlevelse, bruksmønster av legemidler og tilfredshet blant 
astmakunder? Hva slags informasjon angående legemiddelbruken synes astmatikere 
det er viktig å få fra apotek? 
 

3 Metode 

3.1 Måling av etterlevelse som del av farmakoepidemiologi 
Farmakoepidemiologi er et relativt nytt fagområde og defineres som studiet om bruk 
av legemidler og effekt av legemiddelbruken på populasjonsnivå. 
Farmakoepidemiologi som vitenskap har utviklet seg over tiårene fra registrering av 
bivirkninger og uønskede effekter av legemidler til å inkludere forskning av også 
gunstige effekter av legemidler og helseøkonomiske virkninger av legemiddelbruken 
[31]. 
 
Måling av etterlevelse av legemiddelbehandling er en type farmakoepidemiologisk 
studie. Slike studier gir svar på spørsmålet om hva pasienten egentlig gjør med 
legemiddelet og hvordan behandlingsregimet følges. Studier på etterlevelse av 
legemiddelbehandling har blitt mer og mer populært for bedre å kunne korrelere 
mellom dose og respons og på grunn av de negative fysiske og økonomiske 
konsekvensene av non-compliance [32].  Non-compliance eller for tidlig og/eller brå 
avslutning av behandling, kan i noen tilfelle føre til uønsket reboundeffekt og 
fraværende tilfriskning. I behandling av astma er ukontrollert sykdom og 
forverringsperioder de mest vanlige konsekvensene [33]. I slike tilfeller er det fare for 
sykehusinnleggelser og unødvendig doseøkning, noe som i sin tur fører til økt risiko 
for bivirkninger samt økonomisk belastning for både pasient og samfunnet. 
 
Det har også blitt gjort farmakoepidemiologiske studier der målet er å få rede på 
faktorer som påvirker etterlevelse for bedre å kunne forstå pasientens atferd og for å 
komme med forbedrende tiltak for å tilrettelegge for best mulig utgangspunkt for en 
god etterlevelse [29, 34, 35]. 

3.2 Metoder for måling av etterlevelse 
Måling av etterlevelse av legemiddelbehandling er utfordrende. I en oversiktsstudie 
[36] ble det evaluert studier som omhandler etterlevelse av legemiddelbehandling og 
det viste seg at kvaliteten på slike studier generelt sett er dårlig med tanke på at 
mange studier mangler definisjon av etterlevelse samtidig som det er stor variasjon i 
definisjon og målemetode fra studie til studie. 
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Metoder for å måle etterlevelse av legemiddelbehandling kan defineres som direkte 
eller indirekte metoder [23]. Direkte metoder gir dokumentasjon på inntak av 
legemidlet og inkluderer måling av konsentrasjon av virkestoffet eller dets aktive 
metabolitt i blod eller urin, deteksjon av biomarkør gitt sammen med legemidlet og 
direkte observasjon av inntak av legemidlet. Indirekte metoder består av 
selvrapportering, telling av gjenværende doser av legemidlet ved legebesøk, bruk av 
elektronisk overvåkningsutstyr MEMS (medication event monitoring systems) og 
måling av etterlevelse ved å sammenligne legemiddelforskrivning og uttak av 
medisiner fra apotekene med hjelp av apotekdatabaser og reseptregistre. 
 
Valg av metode for måling av etterlevelse av legemiddelbehandling er avhengig av 
pålitelighet og brukbarhet av metode, målet til studien og ressurser tilgjengelig for 
studien [23].  Det er vanlig å bruke kombinasjoner av overnevnte metoder for å øke 
pålitelighet [37, 38]. 
 
Som metode for denne oppgaven ble det valgt selvrapportering ved 
spørreundersøkelse. Dette valget ble tatt basert på metodens fordeler med tanke på 
formålet med oppgaven, samt tid satt av til gjennomføring av oppgaven.  

3.3 Spørreundersøkelser 
Opprinnelig term for spørreundersøkelse kommer fra fransk ord «enquête», som 
betyr rundspørring. Enkét er en undersøkelse der man stiller samme spørsmålene til 
et bestemt antall mennesker, heretter kalt respondenter [39,40].  
 
Spørreundersøkelser likner intervjuer, den største forskjellen er at i 
spørreundersøkelser noterer respondentene svarene selv, og ingen intervjuere er med 
i bildet. Gjennomføring av spørreundersøkelse gir også mulighet for større 
studiepopulasjon sammenlignet med intervju rent praktisk sett [39].  
 
Spørreundersøkelser kan være postenkéter eller gruppeenkéter. Ved postenkéter 
skjer distribusjon som navnet tyder per post mens ved gruppeenkéter gjennomføres 
distribusjon direkte til en definert gruppe [39]. Denne oppgaven ble av praktiske 
grunner valgt å gjennomføres som en gruppeenkét og gruppen som fikk tildelt 
skjemaene var studiepopulasjon som er definert senere i oppgaven. 
 
Med en kvantitativ spørreundersøkelse kan man måle for eksempel tilfredshet til 
kunder eller ansatte i en bedrift, samt frekvens av en holdning eller mening. Ved 
kvalitativ spørreundersøkelse kan man derimot få rede på et mønster til holdning 
eller atferd. Som ellers også er vanlig, var denne oppgaven en kombinasjon av begge 
sorter. Delen som måler etterlevelse er den kvantitative delen [39]. Målet med den 
kvalitative delen er å få rede på hvordan kundene opplever gitt veiledning og hva 
slags informasjon kundene forventer fra apotekene. 

3.4 Spørreskjemaet 
Trost har i sin Enkät-bok [39] satt følgende krav til innholdet av følgebrevet og disse 
kravene har blitt forsøkt fulgt. Følgebrevet skal være kort og motiverende slik at 
respondenten velger å svare på skjemaet. Følgebrevet skal inneholde vesentlig 
informasjon om navn på undersøkelsen, hvem som gjennomfører undersøkelsen, 
eventuelle oppdragsgivere, hva formålet med undersøkelsen er og hvem er 
undersøkelsen rettet mot. Følgebrevet er i sin helhet er presenter i vedlegg 1. 
 
Trost har liknende anbefalinger også for spørreskjemaet. Spørreskjemaet er 
presentert i vedlegg 2. I henhold til disse tipsene var spørsmålene formet med vanlig 
språk slik at de skulle være korte og lett forståelige. Spørsmålene var knyttet sammen 
med overskrifter og rekkefølgen ble valgt slik at de aller første spørsmålene skulle 
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være enkle å besvare for å motivere respondentene til å fortsette og til slutt et åpent 
spørsmål der respondenten får skrive det de ønsker å få fram. Det grammatiske 
innholdet ble sjekket av en norsklærer.  
 
Spørreskjemaet i denne oppgave består av tre deler. Første del inneholder 
bakgrunnsspørsmål om alder, kjønn og sykdomshistorie. Ved å bruke alder og kjønn 
som variabler kan man sammenligne data fått fra pasientene mellom ulike 
aldersgrupper og kjønn. 
 
Grad av astmakontroll indikeres etter retningslinjer fra GINA [12] med spørsmål om 
hvor ofte symptomer oppstår (spørsmål 4) og hvor ofte anfallsmedisin brukes 
(spørsmål 6).  
 
Andre del inkluderer spørsmål om individuell legemiddelbehandling av astma og om 
etterlevelse av legemiddelbehandling. Informasjon om legemiddelbehandlingen 
omhandler preparater i bruk og kunnskap om å trappe behandling opp og ned i følge 
anbefalt behandlingstrapp [12]. Delen som måler etterlevelse er den kvantitative 
delen og er basert på validert spørreskjema, Morisky skala, MMAS-4 [41-43] og 
visuell analog skala, VAS.  
 
Tredje del håndterer informasjon om kilde til opplæring, apotekets rolle som rådgiver 
for astmakunder, innhold og frekvens av veiledning gitt fra apoteket samt tilfredshet 
med veiledningen. Ved å stille spørsmål om frekvens av veiledning, skal denne delen 
også bekrefte eller avkrefte definisjonen som er gjort i begynnelse av oppgaven, der to 
av apotekene er definert til å gi gjentatt veiledning i tillegg til den grunnleggende 
veiledningen gitt av alle apotekene som er med i studien.  

3.4.1 Morisky skala- validert spørreskjema 

Måling av etterlevelse ble valgt å gjennomføres ved et validert spørreskjema for å få 
mer representativ grunnlag for resultatet. Ved selvrapportering er det fare for 
overestimering av etterlevelse. Videre forskning har likevel vist at denne metoden kan 
gi et rimelig nøyaktig estimat ved bruk av et validert spørreskjema [44]. For å oppnå 
dette, utviklet professor Morisky en `4- item Morisky medication adherence scale`, 
MMAS-4. MMAS-4 ble i utgangspunktet laget for å måle etterlevelse av 
legemiddelbehandling mot kronisk høyt blodtrykk [41]. I litteraturen finnes det 
studier der MMAS-4 er blitt brukt ved senere anledninger for å måle etterlevelse av 
legemiddelbehandling for andre kroniske tilstander, inkludert astma [38, 45, 46]. Nå 
anses MMAS-4 å være den mest brukte skalaen for måling av etterlevelse ved 
selvrapportering [47]. 
 
MMAS-4 inneholder fire spørsmål. De to første spørsmålene måler ubevisst non-
compliance basert på dårlig hukommelse og uaktsomhet. De to siste spørsmålene 
måler bevisst non-compliance basert på opphold i medisinering, når man føler seg 
bedre eller verre [41]. 
 
Statistisk validitet av MMAS-4 ble estimert ved hjelp av en studie der resultatene av 
blodtrykksmålinger og grad etterlevelse av legemiddelbehandlingen i følge 
selvrapportering ble sammenlignet hos 400 blodtrykkspasienter i en fem-års periode 
[41].  Målingene ble foretatt på nytt over spesifikke tidsperioder etter en intervensjon 
som ble gjennomført i form av et opplæringsprogram. Kjemisk validitet av 
spørreskjemaet ble estimert i en studie som målte effekt av et opplæringsprogram om 
etterlevelse av tuberkulosemedisinering, der virkestoffet i urinprøve ble brukt som 
biologisk markør [42]. Resultater fra MMAS-4 hadde betydelig korrelasjon med 
oppdagelse av biologiske markøren. 
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MMAS-4 er beskyttet av copyright loven i USA og dermed trengs det tillatelse for 
bruk. Professor Donald Morisky ved `UCLA school of public health` ble kontaktet og 
han ga lisens for et års bruk av den offisielle norske oversetningen av det validerte 
spørreskjemaet til denne oppgaven. 

3.4.2 Visuell analog skala, VAS 

Visuell analog skala er et subjektivt måleverktøy, som blir brukt i 
spørreundersøkelser for å estimere hendelser som er vanskelig å måle, som i dette 
tilfelle etterlevelse av legemiddelbehandling av astma. Astmatikerne skal lage et kryss 
på linjen som beskriver hvordan han eller hun selv anslår grad av egen etterlevelse av 
legemiddelbehandling mellom 0 % - 100 %. I litteraturen finnes det eksempler der 
VAS er blitt brukt for å beskrive etterlevelse blant astmapasienter [38, 45]. 

3.5 Datainnsamling og praktisk gjennomføring 
Det var fire utvalgte Apotek 1 med i undersøkelsen, disse ble delt jevnt i to grupper, 
som definert tidligere i oppgaven. Apotekene som var med, fikk presentasjon om hva 
oppgaven gikk ut på i form av et brev. I tillegg fikk en farmasøyt på hvert apotek 
muntlig informasjon som skulle bli videre formidlet til andre ansatte. Dette ble ikke 
kontrollert. 
 
Spørreskjemaene ble delt ut i forbindelse med reseptekspedering. Kunden fikk velge 
enten å fylle skjemaet ut på apoteket og levere det inn med en gang eller fylle 
skjemaet ut ved en senere anledning og sende det inn i en frankert svarkonvolutt per 
post. Innleveringsmuligheten per post ble valgt for å avlaste apoteket i en travel 
hverdag.  

3.6 Studiepopulasjon og inklusjonskriterier 
Alle astmakundene som bruker legemiddel/legemidler til inhalasjon og som henter 
medisiner på disse fire bestemte apotekene fikk tildelt spørreskjemaet i tidsperioden 
11/2012-1/2013. Med alle astmakunder menes også foreldre som henter 
astmamedisiner til barnet sitt. I de tilfellene der foreldrene styrer medisinbruken var 
det også foreldrene som skulle fylle ut skjemaet. 
 
Diagnosen ble kontrollert og skilt ut fra kronisk konstruktiv lungesykdom, KOLS ved 
hjelp av refusjonskoden på resepten. Refusjonskodene er basert på ICD-10 systemet, 
som er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 
helseproblemer.  Dette systemet brukes i Norge for å definere hvilke pasienter som 
har krav på refusjon fra folketrygden for medisinene sine. Tildelingskriterier var 
dermed ICD: J45 og ICPC: R96. Pasienter som hadde diagnose for både astma og 
KOLS, fikk også mulighet for å være med på undersøkelsen. 

3.7 Analyse 
Resultatene oppnådd fra måling av etterlevelse ved hjelp av både VAS og MMAS-4 
ble analysert og presenteres i form av figurer ved å bruke Microsoft Office Excel. 
Frekvens av ulik grad av etterlevelse ble presentert for ulike særgrupper der variabler 
var blant annet alder, kjønn, bruk av ulike preparater og grad av astmakontroll. 
Statisk signifikans ble målt ved å bruke tosidig t-test for numeriske variabler og kji-
kvadrattest for nominale variabler. P-verdi mindre enn 0,05 (p<0,05) ble sett som 
statistisk signifikant.  
 
Ved bruk av VAS ble astmatiker kategorisert i tre grupper etter grad av etterlevelse. 
Etterlevelse under 50 % er definert som lav, mellom 50-80 % som middels og over 80 
% som høy etterlevelse [38]. Også ved bruk av MMAS-4 ble respondenter delt i tre 
kategorier. For hvert av de fire spørsmål der astmatikeren svarte ja, ble det registrert 
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et poeng. Astmatikere med 3-4 poeng er definert å ha lav, med 1-2 poeng middels og 
med null poeng høy etterlevelse. 

3.8 Litteratursøk 
Litteratursøkene ble gjennomført i databaser som PubMed og Web of science og 
offentlige opplysningssider, blant annet Reseptregisteret, Statens legemiddelverket, 
Norges astma- og allergiforbund og GINA. Kursbøker i farmakologi, klinisk 
farmakologi og farmakoepidemiologi ble også brukt som informasjonskilder. Som 
søkeord i PubMed og Web of science ble det benyttet blant annet compliance, 
adherence, asthma, pharmacy, self-reported og kombinasjoner av disse. Både 
compliance og adherence er engelske uttrykk for det norske ordet etterlevelse med litt 
ulike nyanse. Litteratursøkene ble gjennomført i tidsperioden fra august 2012 til 
februar 2013. 

3.9 Etiske betraktninger 
Spørreundersøkelsen ble gjort helt anonymt. Skjemaet inneholder ingen spørsmål om 
personopplysninger og dermed finnes det ingen mulighet for at svarene skal kunne 
kobles til en bestemt person. Kun prosjektleder har håndtert svarene. Prosjektet er 
også godkjent av REK, Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk. 
 

4 Resultat 

Til sammen 400 spørreskjema ble kopiert og levert til apotekene for distribusjon. 
Disse 400 skjemaene ble jevnt fordelt mellom de tidligere nevnte apotekgruppene. På 
grunn av begrenset tid for oppgaven ble likevel kun 323 skjema utlevert til kundene. 
Svarprosenten var sammenlagt 35,0 % og totalt 113 skjema ble innlevert.  
 
Svarprosenten varierte noe mellom apotekene.  Apotekene kalles heretter apotek #1, 
#2, #3 og #4, der apotekene #1 og #2 var definert til å ha gitt grunnleggende 
veiledning og apotekene #3 og #4 gjentatt veiledning etter innsatsen i prosjektet 
`Best for astmakunden`. Apotek #1 hadde svarprosent 27,8 % og apotekene #2, #3 
og #4 svarprosent 13,3 %, 57,5 % og 39,3 % respektivt.  
 
Som generelle karakteristika for respondentene kan nevnes medianalder som var 45 
år med en spredning fra 1 til 86 år. En respondent lot være å svare på spørsmålet om 
fødselsår. Varighet av astma blant respondentene varierte fra seks måneder til 72 år, 
med en median varighet på 13 år og gjennomsnittlig varighet på 17,5 år. Disse tallene 
ble beregnet ut fra 104 besvarte skjema, fordi varighet av astma i ni tilfeller var 
ukjent. Kjønnsfordeling til respondentene kunne ikke bestemmes på grunn av uklar 
markeringsmåte i svarene i stor del av skjemaene.  

4.1 Etterlevelse i hele studiepopulasjon 
Ved måling av etterlevelse etter Morisky skala, MMAS-4, blir de individuelle 
resultatene, som tidligere definert, mellom 0-4 poeng. Resultatet blant 
respondentene i studiepopulasjon som svarte på alle fire spørsmålene, var i 
gjennomsnitt 1,13.  
 
19 av respondentene (16,8 %) hadde lav etterlevelse (3-4 poeng), mens 37 (32,7 %) 
hadde middels (1-2 poeng) og 50 (44,2 %) høy etterlevelse (0 poeng). I sju av de 113 
besvarte spørreskjemaene (6,2 %) var det en eller flere punkt med manglende svar 
som hindret estimering av etterlevelse i følge MMAS-4. 
 
Etterlevelse i følge VAS ga liknende svar med MMAS-4. Likevel var det 
intraindividuelle variasjoner i grad av etterlevelse målt med de to overnevnte 
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metoder. Etterlevelse i hele studiepopulasjon i følge VAS var i gjennomsnitt 76,5 %. 
Samlet resultat viste at 12 av respondentene (10,6 %) estimerte å ha lav etterlevelse 
(under 50 %), mens 29 (25,6 %) oppga å ha middels (50-80 %) og 50 (44,2 %) høy 
etterlevelse (over 80 %). 22 respondenter (19,5 %) svarte ikke på spørsmålet. 

4.2 Etterlevelse per apotekgruppe og brukt preparat 
Fordeling av grad av etterlevelse i følge MMAS-4 og VAS blant astmakundene i de to 
bestemte apotekgruppene med ulike innsats i veiledning, er presentert i figur 1 og 
figur 2. Resultatene er presentert i andel respondenter med viss grad av etterlevelse. 
Gjennomføring av kji-kvadrattest viser ingen statistisk signifikant forskjell i grad av 
etterlevelse etter hvilket apotek respondentene brukte målt med begge metoder 
(p>>0,05). 
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Figur 1. Etterlevelse i apotekgruppene med ulike grad av veiledning ifølge Morisky skala 
(MMAS-4). 
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Figur 2. Etterlevelse i apotekgruppene med ulike grad av veiledning ifølge visuell analog 
skala (VAS). 
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Kombinasjonspreparatene Symbicort® og Seretide® var de mest brukte preparatene 
blant respondentene. 39 av respondentene (34,5 % av hele studiepopulasjonen 

n=113) oppga at de bruker Symbicort® og 30 (26,5 %) Seretide. 
Inhalasjonsglukokortikoid- preparatene Flutide®, Pulmicort®, Alvesco®, Aerobec® og 
Asmanex® hadde 20, 9, 8, 4 og 2 brukere respektivt, mens preparater som inneholder 
kun langtidsvirkende beta2-agonist Serevent® og Oxis® kun hadde 2 og 4 brukere 
hver. Fire av de 113 respondent (3,5 %) oppga at de kun brukte korttidsvirkende 
beta2-agonist og en respondent oppga at forebyggende medisin ble brukt, men lot 
være å nevne preparatet. 
 
Fordeling av grad av etterlevelse blant respondentene basert på brukt forebyggende 
legemiddel er presentert i figur 3. Legemidlene er fordelt i to grupper, 
kombinasjonspreparater (ATC-kode R03A K- adrenergika og andre midler ved 
obstruktiv lungesykdom) og inhalasjonsglukokortikoider (ATC- kode R03B A- 
glukokortikoider, til inhalasjon). Gjennomføring av khi-kvadrattest viser at p-verdien 
(p=0,056) nærmer seg signifikansgrensen. 
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Figur 3. Etterlevelse av forebyggende medisiner ifølge Morisky skala (MMAS-4) etter brukt 
preparat, der preparatene er delt i to grupper basert på ATC-kode. 
 
 

4.3 Grad av astmakontroll og bruksmønster av astmamedisiner 
I spørsmål sju ble respondentene bedt om å velge hvilket utsagn som beskriver deres 
bruk av astmamedisin best. Tabell 2 presenterer svarsutsagnene, hvor mange av 
respondentene som valgte de respektive utsagnene samt antall svar i prosent blant 
hele studiepopulasjon (n=113). 43,8 % av respondentene som besøker apotek med 
etter definisjon grunnleggende veiledning, bruker astmamedisiner etter utsagn #4 og 
37,5 % etter utsagn #5. Tilsvarende resultater for respondenter som fikk skjemaet fra 
apotek med etter definisjon gjentatt veiledning var 37,0 % for utsagn #4 og 43,2 % for 
utsagn #5. Resultater for kji-kvadrattest viser at bruksmønsteret var nærmest 
identisk blant respondentene i de ulike apotekgruppene (p=0,76).
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Tabell 2. Svarsalternativer og antall svar samt prosent av alle svarerne for spørsmål 7.  

Utsagn 
Antall svar, 
prosent  

Hvilket av de følgende utsagnene beskriver best i hvor 
stor grad du følger legens anbefaling om bruk av 
forebyggende medisiner mot astma? 
 

#1 
4 

3,5 % 
Jeg bruker kun anfallsmedisin, siden det hjelper fortest 
 
 

#2 
7 

6,2 % 
Jeg bruker forebyggende medisin kun under forverringsperioder. 
 
 

#3 
8 

7,1 % 
Jeg bruker forebyggende medisin under forverringsperioder og 
ellers litt av og på. 
 

#4 
44 

38,9 % 
Jeg bruker forebyggende medisin fast hver dag, alltid med samme 
dose, men under forverringsperioder økes bruken av 
anfallsmedisiner 

#5 
47 

41,6 % 
Jeg bruker forebyggende medisiner fast hver dag og justerer dosen 
under forverringsperioder som avtalt med legen 
 

 
 
Grad av astmakontroll var i denne oppgaven bestemt etter svarene på spørsmålene 
om symptomfrekvens (spørsmål 4) og frekvens for bruk av anfallsmedisin (spørsmål 
6) som er to av fem kriterier for grad av astma kontroll i følge GINA [12]. Symptomer 
to ganger per uke eller sjeldnere og bruk av anfallsmedisin to ganger per uke eller 
sjeldnere er i denne oppgaven kriterier for kontrollert astma, i motsetning til 
forekomst av symptomer og/eller bruk av anfallsmedisin oftere enn to ganger per 
uke, der astmaen er definert som delvis ukontrollert eller ukontrollert.  
 
16 av de 47 respondentene (34,0 %) som valgte alternativ #5 som sitt bruksmønster 
hadde kontrollert astma i følge overnevnte kriterier. 22 av respondentene (46,8 %) 
som oppga at alternativet #5 best beskriver deres legemiddelbruk oppfyller en eller 
begge av de to overnevnte kriterier for ukontrollert astma.  I ni tilfelle (19,1 %) kunne 
ikke svaret tolkes entydig. 
 
Blant respondenter som valgte alternativ #4 var tilsvarende siffer 9 (20,5 %) for 
kontrollert astma, samt 34 (77,3 %) for delvis ukontrollert/ ukontrollert astma. 
Resultater for kobling av svar til spørsmålene 4, 6 og 7 er presentert i tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Kobling mellom svarutsagnene om bruksmønster til astmamedisiner (spørsmål 7) 
og grad av astmakontroll etter forekomst av symptomer (spørsmål 4) samt frekvens for bruk 
av anfallsmedisin (spørsmål 6).  

 
Utsagn for bruksmønster av 
astmamedisiner/  
grad av astmakontroll 

#1 
(n=4) 

#2 
(n=7) 

#3 
(n=8) 

#4 
(n=44) 

#5 
(n=47) 

Kontrollert astma 
1 

(25,0 %) 
2 

(28,6 %) 
3 

(37,5 %) 
9 

(20,5 %) 
16 

(34,0 %) 

Delvis ukontrollert eller ukontrollert 
astma 

2 
(50,0 %) 

3 
(42,9 %) 

3 
(37,5 %) 

34 
(77,3 %) 

22 
(46,8 %) 

Manglende svar 
1 

(25,0 %) 
1 

(14,3 %) 
2 

(25,0 %) 
1 

(2,3 %) 
9 

(19,1 %) 
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4.4 Grad av astmakontroll og etterlevelse 
Resultatene for kobling av grad av etterlevelse målt med MMAS-4 (spørsmålene 8-11) 
og grad av astmakontroll (spørsmålene 4 og 6) er presentert i tabell 4. 
 
 
Tabell 4. Kobling av grad av etterlevelse ifølge Morisky skala (MMAS-4) og grad av 
astmakontroll. 

 
Etterlevelse i følge MMAS-4/  
grad av astmakontroll 
 

Høy 
(0 poeng) 

(n=50) 

Middels 
(1-2 poeng) 

(n=37) 

Lav 
(3-4 poeng) 

(n=19) 

u/svar 
(n=7) 

Kontrollert astma 

12 
(24,0 %) 

 

12 
(32,4 %) 

8 
(42,1 %) 

1 
(14,3 %) 

Delvis ukontrollert eller 
ukontrollert astma 

32 
(64,0 %) 

 

19 
(51,4 %) 

10 
(52,6 %) 

 

4 
(57,1 %) 

Manglende svar 
6 

(12,0 %) 
6 

(16,2 %) 
1 

(5,2 %) 
2 

(28,6 %) 
  

Resultatene for kobling av grad av etterlevelse målt med VAS (spørsmål 12) og grad 
av astmakontroll (spørsmålene 4 og 6) er presentert i tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Kobling av grad av etterlevelse ifølge visuell analog skala (VAS) og grad av 
astmakontroll. 

 
Etterlevelse i følge VAS/  
grad av astmakontroll 
 

Høy 
(>80 %) 
(n=50) 

Middels 
(50-80 %) 

(n=29) 

Lav 
(<50 %) 
(n=12) 

u/svar 
(n=22) 

Kontrollert astma 
18 

(36,0 %) 
8 

(27,6 %) 
4 

(33,3 %) 
4 

(18,2 %) 

Delvis ukontrollert eller 
ukontrollert astma 

29 
(58,0 %) 

20 
(69,0 %) 

5 
(41,7 %) 

11 
(50,0 %) 

Manglende svar 
3 

(6,0 %) 
1 

(3,4 %) 
3 

(25,0 %) 
7 

(31,8 %) 
 

4.5 Etterlevelse basert på alder 
Fordeling av etterlevelse målt med MMAS-4 og VAS basert på alder er representert i 
tabell 6 og tabell 7. En av respondentene oppga ikke alder og er dermed ikke tatt med 
til denne delen av resultatene. 
 
 
Tabell 6. Alder som variabel for etterlevelse målt med Morisky skala (MMAS-4). 

 

Etterlevelse i følge   
MMAS-4/  alder 

Høy 
(0 poeng) 

Middels 
(1-2 poeng) 

Lav 
(3-4 poeng) 

u/svar 
 

1-17 år 
(n=14) 

6 
(42,9 %) 

2 
(14,3 %) 

4 
(28,6 %) 

2 
(14,3 %) 

18-64 år 
(n=71) 

27 
(38,0 %) 

28 
(39,4 %) 

14 
(19,7 %) 

2 
(2,8 %) 

65-86 år 
(n=27 ) 

17 
(63,0 %) 

7 
(25,9 %) 

1 
(3,7 %) 

2 
(7,4 %) 
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Tabell 7. Alder som variabel for etterlevelse målt med visuell analog skala (VAS). 
 

Etterlevelse i følge 
VAS/  alder 

Høy 
(0 poeng) 

Middels 
(1-2 poeng) 

Lav 
(3-4 poeng) 

u/svar 
 

1-17 år 
(n=14) 

5 
(35,7 %) 

3 
(21,4 %) 

1 
(7,1 %) 

5 
(35,7 %) 

18-64 år 
(n=71) 

30 
(42,3 %) 

22 
(31,0 %) 

18 
(25,4 %) 

11 
(15,5 %) 

65-86 år 
(n=27 ) 

14 
(51,9 %) 

4 
(14,8 %) 

3 
(11,1 %) 

6 
(22,2 %) 

 
 
 

4.6 Gjennomføring av veiledning 
For å sjekke om apotekene innledningsvis ble satt i rett apotekgruppe, altså enten i 
gruppen for grunnleggende veiledning eller i gruppen for gjentatt veiledning, ble 
svarene på spørsmålene 15 og 18 koblet sammen. Tabell 8 viser hvor ofte 
respondentene opplever at de får tilbud om veiledning på apoteket. Målet med 
spørsmål 18 var å få rede på hvor ofte respondenten besøker apoteket der de fikk 
spørreundersøkelsen, for å få vite om svaret om opplevd frekvens av veiledning 
(spørsmål 15) kan kobles til det aktuelle apoteket. Derfor er kun svarene fra de 
respondentene som oppga at de besøker det aktuelle apoteket ganske ofte, nesten 
hver gang, eller alltid tatt med til denne analysen. Gjennomføring av kji- kvadrattest 
viser at det er en statistisk signifikant forskjell mellom apotekgruppene og frekvens 
av gjennomført veiledning (p=0,001). De apotekene som var satt i gruppen med 
gjentatt veiledning hadde dermed høyere frekvens i tilbud om veiledning også i 
praksis i følge respondentene. 
 
 
 
 
Tabell 8. Frekvens av veiledning i apotekene blant respondenter som besøker apoteket de 
fikk skjemaet fra ganske ofte, nesten alltid eller hver gang når de handler på et apotek. 

 

Apotek/ 
Opplevd frekvens for 
tilbud om veiledning 

Apotekene #1 og #2 
(n=26) 

Apotekene #3 og #4 
(n=53) 

Aldri 
13 

50,0 % 
16 

30,2 % 

En gang i blant 
9 

34,6 % 
22 

41,5 % 

Med jevne mellomrom 
2 

7,7 % 
2 

3,8 % 

Nesten alltid 
2 

7,7 % 
11 

20,8 % 

Hver gang 
0 
 

4 
7,5 % 

Manglende svar 
0 
 

3 
5,7 % 
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4.7 Apotekets rolle i veiledning 
Lege var den desidert mest frekvent informasjonskilden for legemiddelbruk etter 
diagnostisering. Hele 81 respondenter (71,7 %) fikk førstegangsveiledning hos legen, i 
tillegg til de 25 (22,1 %) som fikk dette på sykehus eller hos spesialist. 17 av 
respondentene (15,0 %) oppga at de fikk førstegangsveiledning på apoteket etter 
diagnostisering. Åtte respondenter ga ingen svar, mens tre av respondentene hadde 
fått veiledning fra et annet sted, utenom helsevesenet. Respondentene hadde 
mulighet til å velge flere alternativer, dersom de fikk veiledning flere plasser etter 
diagnostisering.  
 
Spørsmål 14 i spørreskjemaet gjaldt veiledning i ekspedisjonen som ble gjennomført 
før utdeling av skjemaet. Alternativet som fikk flest svar (n=28; 25,0 %) var 
informasjon om medisin skal brukes fast eller ved behov. 23 av respondentene (20,5 
%) hadde fått veiledning om riktig inhalasjonsteknikk med demoutstyr og 14 
respondenter (12,5 %) om medisinens virkningsmåte. 28 av deltakere (24,8 %) 
opplevde at de ikke fikk veiledning eller tilbud om veiledning, mens noen (n=6) av 
respondenter hadde fått tilbud om veiledning men avviste det, fordi de var godt kjent 
med emnet. En respondent hadde fått skriftlig informasjon i forbindelse med 
reseptekspederingen og 22 (19,5 %) hadde ikke svart på spørsmålet. Også i dette 
spørsmålet kunne respondentene velge flere alternativer om det passet. 
 
Respondentenes tilfredshet med apotekenes veiledning om bruk av astmamedisiner, 
ble målt på en skala fra 1-5, der 1 representerte svært misfornøyd og 5 svært fornøyd. 
18 av de 113 respondenter svarte ikke til spørsmålet, mens gjennomsnittet blant de 
som svarte var 3,48. Ved å koble sammen spørsmålene 14 og 17, var ønsket å finne en 
eventuell sammenheng mellom gjennomført eller fraværende veiledning i løpet av 
den aktuelle ekspedisjonen og grad av tilfredshet blant astmakundene. For de som 
fikk veiledning om et eller flere punkter nevnt i spørsmålet 14 og svarte på spørsmål 
17 (n=50) ble gjennomsnittet på tilfredshet 3,82. For de som aktivt informerte at det 
ikke ble gitt noe veiledning eller tilbud om det og svarte på spørsmål 17 (n=31) ble 
gjennomsnittlig tilfredshet 2,90. Gjennomføring av tosidig t-test viser en statistisk 
signifikant forskjell i grad av apotektilfredshet blant disse kundene (p<<0,05). 
Skjemaene der spørsmål 14 var tomt, ble tolket som manglende svar. Det var til 
sammen 32 skjema som manglet svar på ett eller begge spørsmålene og dermed 
kunne ikke koblingen gjøres.    
 

5 Diskusjon 

5.1 Valg av metode for måling av etterlevelse 
Både direkte og indirekte metoder for måling av etterlevelse har sine begrensinger og 
ingen metode er helt nøyaktig. Derfor mangler måling av etterlevelse `golden 
standard` for metode [36].  Direkte metoder er tid- og ressurskrevende og var derfor 
ikke aktuelle for denne oppgaven. Serumkonsentrasjonsmålinger er ikke aktuelle i 
forbindelse med inhalatorbehandling uansett, siden inhalatoren deponerer 
virkestoffet lokalt i luftveiene og kun svært små mengder av virkestoffet finnes igjen i 
systemisk sirkulasjon [24]. 
 
Indirekte metoder mangler på sin side sikre tegn på legemiddelinntaket. Telling av 
gjenværende doser av legemidlet ved legebesøk er blitt brukt for å estimere 
etterlevelse av inhalatorbehandling av astma [19, 48]. Metoden er enkel og rimelig 
men tid- og ressurskrevende og har vist seg å overestimere den virkelige etterlevelsen 
[23]. 
 
En indirekte metode som gir kontinuerlige og pålitelige data om bruk av legemidler, 
er bruk av elektronisk overvåkningsutstyr som registrer dato og tid for uttak av 



20 
 

legemidlet fra emballasjen eller i tilfelle astma, aktivering av inhalatoren. I tillegg til 
den betydelige ulempen at utstyret er dyrt, kan pasienten enten med vilje eller ved 
uhell, la være å administrere legemidlet etter uttak/aktivering [23]. 
 
En mulig metode som ble vurdert i denne oppgaven var måling av etterlevelse ved å 
sammenligne legemiddelforskrivning med uttak av medisiner fra apotekene ved hjelp 
av Reseptregisteret. Dette gir mulighet for en stor studiepopulasjon og for måling av 
etterlevelse over lengre tid. Andre fordeler er at databaser og registeret allerede 
finnes tilgjengelig og at metoden er billig og objektiv. Uttak fra apotek er likevel ikke 
en sikker markør, fordi uttak ikke er ensbetydende med inntak av medisiner [23]. 
Viktigste ulempen med tanke på denne oppgaven var likevel at det ikke hadde vært 
mulig å koble målingene til spesielle apotek og til gitt veiledning.  
 
Selvrapportering ved spørreundersøkelse ble valgt som metode for denne oppgaven, 
da den ble vurdert til å passe best med tanke på både tid og tilgjengelige ressurser. 
Spørreundersøkelse er en enkel metode, der både utlevering og vurderinger av 
skjemaene er relativt raske tiltak. Spørreundersøkelse ble vurdert å passe best også til 
formålet, som er å identifisere pasienter med ulike grad av etterlevelse etter ulike 
variabler og måle apotektilfredshet blant kundene. 
 
En ulempe med all selvrapportering, som inkluderer intervju og dagbøker i tillegg til 
spørreundersøkelser, er at disse metodene ofte fører til overestimering av den 
virkelige etterlevelsen. Selvrapportering er dermed generelt sett, en upålitelig metode 
for nøyaktig estimering av legemiddelbehandlingens etterlevelse [38]. Andre 
utfordringer med selvrapportering er at intervjuerens dyktighet og utforming av 
spørsmålene i både intervju og i spørreskjema, kan påvirke resultatene [23]. I 
litteraturen finnes det flere eksemplarer der det har blitt forsøkt å unngå disse 
fallgruvene ved å estimere validiteten av spørreskjemaene ved å måle etterlevelse 
parallelt med flere metoder [49, 50].  

5.2 Etterlevelse 
Måling av etterlevelse i denne oppgaven ga stort sett avvikende resultater 
sammenlignet med de i litteraturen. Både MMAS-4 og VAS brukt som to av flere 
metoder for måling av etterlevelse blant astmapasienter i en studie gjennomført i 
USA [38] og en i Polen [45]. Resultatene i følge MMAS-4 for disse studiene viste at 
kun 20,7 % [38] og 9 % [45] av respondentene hadde høy etterlevelse. I denne 
oppgave var tilsvarende resultat så høyt som 44,2 % og dermed ikke i tråd med de 
oppgitt i litteraturen. 
 
Måling av etterlevelse med VAS har også gitt varierende resultater. I de overnevnte 
studiene oppga 55,4 % [38] og 21,0 % [45] av deltagere å ha høy etterlevelse (>80 %). 
Kun i studien gjennomført i Polen ble gjennomsnittet for grad av etterlevelse 
beregnet og resultatet ble 44 % [45]. Målingene med VAS i denne oppgaven resulterte 
i 44,2 % med høy etterlevelse og grad av etterlevelse var i gjennomsnitt 76,5 %. 
 
Alder blant respondentene i studiepopulasjonen i denne oppgaven var mer spredd 
(spredning 1-86 år) sammenlignet med aldersfordelingen i de overnevnte studiene. 
Derfor ble resultatene også analysert basert på aldersgrupper, for bedre å kunne 
sammenligne resultatene med studier i litteraturen. Analysen for voksne (18 til 64 år) 
i denne oppgaven viste at 38,0 % hadde høy, 39,4 % middels og 19,7 % lav etterlevelse 
ifølge MMAS-4 (tablell 6). Studien fra USA [38] var gjennomført med deltakere med 
akkurat denne aldersvariasjonen. Resultatene i følge MMAS-4 var som tidligere 
nevnt at 20,7 % hadde høy etterlevelse. Tilsvarende resultater etter måling med VAS 
for denne aldersgruppen var 42,3 % i denne oppgaven (tabell 7) og 55,4 % i studien 
fra USA [38]. 
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En annen studie gjennomført i USA der MMAS-4 ble brukt for måling av etterleverlse 
[46] ble også gjennomført med aldersspredning mellom 18 og 64 år. Der 39 % av 
deltakerne oppga å ha høy, 19 % middels og 42 % lav etterlevelse. Størrelsen på 
studiepopulasjonene i litteraturen er større enn den i denne oppgaven. Studiene fra 
USA [38, 46] hadde henholdsvis 396 og 385 deltakere, mens antall respondenter 
mellom 18 og 64 år i denne oppgaven kun var 71. To av de 71 svarte ikke på 
spørsmålene for MMAS-4 og seks lot være å svare på VAS. Dette gir i utgangspunktet 
et svakt grunnlag for sammenligning av resultater. 
 
En tidligere nevnt studie fra Polen [45] hadde deltakere med aldersvariasjon fra 65-
102 år (n=117). 9 % av deltakere hadde høy etterlevelse ifølge MMAS-4 og 21 % ifølge 
VAS, med gjennomsnittlig grad av etterlevelse på 44 %. I denne oppgaven var 
tilsvarende resultater mye høyere. 63 % av respondenter hadde høy etterlevelse målt 
med MMAS-4 (tabell 6) og 51,9 % målt med VAS (tabell 7), med gjennomsnittlig grad 
av etterlevelse på 79,6 %. Antall respondenter i oppgaven var igjen mye lavere enn i 
nevnte studie, 27 kontra 117. Deltakerne i studien [45] ble rekruttert under et 
legebesøk. Studien inkluderte måling av etterlevelse med flere forskjellige metoder. 
Forskjell i rekruttering og forskjell i størrelsen på studiepopulasjon gir mulighet for 
bias.  
 
På grund av manglende data om kjønn måtte analysen om etterlevelse i forhold til 
kjønn utgå. Spørsmålene og svaralternativene burde vært utformet på en slik måte at 
det ikke ga mulighet for varierende og uklare markeringsmåter. 

5.2.1 Etterlevelse mellom apotekgruppene 

Et av hovedmålene i oppgaven var å finne ut om det var forskjell i etterlevelse blant 
astmakunder som besøkte apotek med ulik innsats i veiledning.  
 
Metoden for måling av etterlevelse i denne oppgaven har usikkerhetsmomenter 
utover de generelle begrensinger for selvrapportering. Frekvens og innholdet av 
gjentatt veiledning var ikke kontrollert over tid og kan også variere blant de ansatte 
og i det enkelte kundemøtet i et apotek. Dette ble prøvd å ta hensyn til ved å stille 
spørsmålene 15 og 18 (tabell 8). Koblingen av disse spørsmålene bekrefter at 
definisjon av frekvens av veiledning på det enkelte apotek som ble gjort før 
undersøkelsen, også holder i praksis. De apotekene som var definert å gi gjentatt 
veiledning hadde høyere frekvens i tilbud om veiledning enn apotekene med 
grunnleggende veiledning.  
 
Til tross for dette ble det ikke funnet en statistisk signifikant forskjell i grad av 
etterlevelse verken målt med MMAS-4 eller VAS, blant respondenter etter hvilken 
type apotek de bruker (p>>0,05). Den tilsvarende fordeling i grad av etterlevelse i de 
to apotekgruppene kommer også frem i figur 1 og 2. Denne oppgaven kan dermed 
hverken bekrefte eller avkrefte at gjentatt veiledning i apoteket påvirker kundenes 
etterlevelse av astmamedisiner.   
 
I litteraturen finnes det imidlertid studier [11, 19, 25, 26] som viser at repeterende 
veiledning kan påvirke kundenes etterlevelse. En studie gjennomført i Japan [11] 
viste at etterlevelsen blir forbedret ved gjentatt veiledning i blant annet 
inhalasjonsteknikk, og at forbedret etterlevelse fører i sin tur til andre positive 
effekter i sykdomstilstanden. Også en Brasiliansk studie [19] og den tidligere nevnte 
norske doktoravhandlingen [25] viser at etterlevelsen øker ved gjentatt veiledning og 
opplæring av deltakere. Den Japanske studien [11] ble gjennomført med en noe 
tilsvarende metode som denne oppgaven, med en kontrollgruppe og en testgruppe, 
der sistnevnte fikk gjentatt muntlig veiledning samt demonstrasjon av 
inhalasjonsteknikk. Veiledningen ble, i motsetning til denne oppgaven, gjennomført i 
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forbindelse med legebesøk og innhold, omfang og frekvens av gjentatt veiledning og 
demonstrasjon var standardisert og kontrollert gjennom hele studien. Det samme var 
tilfelle i den norske doktoravhandlingen [25], der opplæringen ble gjennomført av en 
tverrfaglig gruppe bestående av lege, farmasøyt, sykepleier og fysioterapeut og 
opplæringen inneholdt to ganger to timers gruppesamlinger og to individuelle møter. 
 
Innholdet av veiledningen i denne oppgaven ble til en liten grad kontrollert med 
spørsmål 14, men dette kun gjaldt en gangs ekspedisjon i forbindelse med utlevering 
av spørreskjemaet og intervensjonen kan ikke sammenlignes med den standardiserte 
veiledningen i opplæringsprogrammene laget i de overnevnte studier. 
Kommunikasjonsevnen varierer også sannsynlig blant apotekmedarbeiderne og det 
kan påvirke hvor effektiv informasjonen til kundene er.  Selv om frekvens av 
veiledning i denne oppgaven var høyere i en av apotekgruppene, er ikke variasjon i 
innholdet og omfanget av veiledning kontrollert tilstrekkelig.  
 
Selv om MMAS-4 er validert og mye brukt i forskning, er forfatterne klar over at fire 
elementer er for lite for fullstendig avklaring av non-compliance og faktorene bak. 
Derfor er MMAS—4 blitt videreutviklet til MMAS-8, spørreskjema med åtte 
spørsmål. MMAS-8 blir mer og mer brukt i forskning, mens MMAS-4 kan være et 
nyttig verktøy for å avklare etterlevelsen til pasientene hos lege, eller i studier der et 
enkelt spørreskjema kan være avgjørende [43]. MMAS-4 ble valgt til denne oppgaven 
overfør MMAS-8, siden den ble vurdert å passe bedre til oppgavens formål, der det 
ikke var meningen å avklare faktorer bak non-compliance mer spesifikt. Også 
lengden av spørreskjemaet var en avgjørende faktor for å øke motivasjon til utfylling 
av skjemaet. 
 
En viktig begrensning i denne studien, og spesielt i den kvantitative delen for måling 
av etterlevelse, var inklusjon av relativt få respondenter, over en begrenset 
tidsperiode. Videre finnes det en mulighet for skeivt utfall i antall svar blant 
apotekene, der innsatsen med å dele ut spørreskjemaene og motivasjon til utfylling av 
skjemaet påvirker. I teorien skulle alle astmakunder få tildelt et skjema, i praksis ble 
ikke dette optimalt gjennomført og antall kunder som nektet å ta skjemaet er ikke 
registrert. I denne oppgaven delte apotekene som var definert å gi gjentatt veiledning, 
ut til sammen 169 skjema, mens apotekene som var definert å gi grunnleggende 
veiledning, delte ut 154 skjema.  Svarprosenten på de forskjellige gruppene var 47,9 
% og 20,8 % respektivt, som betyr 81 og 32 mottatte skjema per gruppe. Utdeling av 
flere skjema i en lengre periode og standard for utlevering av skjemaet til absolutt alle 
astmakunder, hadde gitt et mer representativt grunnlag for analyse.  

5.2.2 Etterlevelse etter brukt preparat 

I litteraturen blir det spekulert på om bruk av kombinasjonsinhalatorer som 
inneholder både glukokortikoid og langtidsvirkende beta2-agonist reduserer antall 
inhalatorer i bruk, og antall administreringer i løpet av dagen. Dette fører til et 
forenklet og mer behagelig behandlingsregime og kan derfor forbedre etterlevelse av 
legemiddelbehandling [17]. I denne oppgaven ble det analysert på etterlevelse etter 
brukt preparat, men det var ikke mulig å få rede på om det finnes noen forskjell 
mellom respondenter som bruker enten kombinasjonspreparat eller hvert virkestoff 
hver for seg, siden det kun var fire respondenter (3,5 %) som brukte glukokortikoid 
og langtidsvirkende beta2-agonist separat mot 69 (61,1 %) som brukte 
kombinasjonspreparater.  
 
Bruk av kombinasjonspreparater er tenkt å øke etterlevelsen også av langvarig 
behandling, fordi det sikrer at glukokortikoid ikke kuttes ut ved tilsetning av 
langtidsvirkende beta2- agonist til behandlingen [15]. Resultatene funnet i denne 
oppgaven kan ikke bekrefte denne påstanden. P-verdien (p=0,056) fra kji-kvadrattest 
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nærmet seg til signifikansgrensen, når grad av etterlevelse for brukere av 
kombinasjonspreparater (Symbicort ®, Seretide®) (n= 69) og brukere av preparater 
som inneholder kun glukokortikoid (Flutide®, Pulmicort®, Aerobec®, Alvesco®, 
Asmanex®) (n=44) var sammenlignet(figur 3). 
 
Alvorlighetsgrad av astma ble ikke kontrollert i denne oppgaven. Det hadde vært av 
interesse med tanke på at 73 av de 113 respondenter brukte både glukokortikoid og 
langtidsvirkende beta2-agonist. Denne kombinasjonen er anbefalt i trinn 3 i 
behandlingstrappen. Ved langvarig sykdomskontroll og fravær av symptomer skulle 
nedtrapping til kun inhalasjonsglukokortikoid i følge GINA, være aktuelt [12]. 
Ulempen med bruk av kombinasjonspreparater er at de gir ikke mulighet til denne 
nedtrappingen, men fordeler med økt etterlevelse for glukokortikoid taler sterkt for 
bruk av kombinasjonspreparater. 

5.2.3 Etterlevelse og grad av astmakontroll 

I følge kriterier satt i denne oppgaven, hadde 33 av respondentene (33,7 %) 
kontrollert astma, mens svarene fra 65 (66,3 %) tydet på delvis ukontrollert eller 
ukontrollert astma. Andelen ble beregnet ut fra 98 skjema, fordi i 15 tilfeller var 
svarene ufullstendige eller manglende og kunne derfor ikke tolkes. 
 
Oppnådde resultater er i tråd med studien fra Brazil [19], som analyserte 
sammenhengen mellom astmakontroll og etterlevelse av astmabehandling. 37,7 % av 
deltakere i studien [19] hadde kontrollert astma ved første legebesøk, mens 62,3 % 
hadde ukontrollert astma. Andel av deltakere med kontrollert astma økte under 
studien som ble gjennomført i løpet av et års tid og som blant annet inkluderte 
opplæring i riktig inhalasjonsteknikk.  Studiepopulasjonen var i om lag samme 
størrelse (n=122) som i denne oppgaven (n=113). Resultatene er imidlertid ikke 
direkte sammenlignbare fordi studiepopulasjon inkluderte kun barn og det er brukt 
mer tilsvarende kriterier i GINA på astmakontroll enn det er gjort i denne oppgaven.  
 
Den overnevnte studien [19] fikk resultater som viser at median etterlevelse for 
deltakere med kontrollert astma var mellom 84,7 % og 88,8 % mens deltakere med 
ukontrollert astma hadde en spredning i etterlevelse fra 49,6 % til 58,9 %. Studien 
angir at median etterlevelse må være over 80 % for å opprettholde astmakontroll 
[19]. Det ble ikke oppdaget noen forskjell i etterlevelse mellom respondenter som 
hadde kontrollert astma og respondenter som hadde tegn for ukontrollert astma i 
denne oppgaven (p=0,49) (tabell 4 og 5). Det må imidlertid tas i hensyn til at 
bestemmelse av grad av astmakontroll hadde vært mer fullstendig ved bruk av alle 
kriteriene i GINA, og at dette kan ha påvirket resultatene. 
 
Under analysering av grad av astmakontroll ble det lagt merke til ulogisk bruk av 
anfallsmedisin hos en del av respondentene. Selv om undertegnede ikke hadde tatt 
hensyn til muligheten for bruk av Symbicort® som anfallsmedisin etter kombinert 
symptoms- og vedlikeholdsbehandling `SMART`[15,16] i utforming av spørsmål 6, 
var det 18 av 113 respondenter (15,9 %) som hadde symptomer to ganger per uke eller 
sjeldnere men som likevel brukte anfallsmedisin (korttidsvirkende beta2-agonist) 
daglig.  

5.3 Grad av astmakontroll og bruksmønster 
Grad av astmakontroll ble også analysert i forhold til bruksmønster av astmamedisin, 
jamfør spørsmål 7 (tabell 3). Bruksmønsteret beskriver respondentens kunnskap og 
motivasjon for å følge anbefalt behandlingsregime. Utsagn #5 representerer bruk av 
astmamedisiner i følge trinnene i GINA [12]. Største delen av respondentene (n=91, 
80,5 %) brukte medisinene sine etter utsagnene #4 eller #5, noe som tyder på relativt 
høy kunnskap blant respondenter om optimal behandling av astma. Gjennomføring 
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av kji-kvadrattest ga resultatet som antyder at det er en signifikant forskjell i grad av 
astmakontroll mellom respondenter som brukte astmamedisiner enten etter utsagn 
#4 eller #5 (p=0,039).  
 
Gjennomføring av kji-kvadrattest på svarene for alle utsagnene, tydet likevel på at det 
var ingen forskjell i astmakontroll etter bruksmønster (p>>0,05). Dette kan forklares 
med at store andeler av respondentene hadde kontrollert astma til tross for sporadisk 
bruk av inhalasjonsglukokortikoid. Dette resultatet tyder på varierende 
alvorlighetsgrad av astma blant respondentene, noe som er en mulig bias i metoden, 
siden alvorlighetsgraden ikke ble tatt i hensyn til i denne studien.  
 
Det var ingen forskjell i bruksmønster mellom respondenter som besøker apotek med 
ulik veiledningsgrad (p=0,76).  

5.4 Grad av tilfredshet 
Resultater fra tosidig t-test, som ble gjennomført ved kobling av spørsmålene om gitt 
veiledning (spørsmål 14) og tilfredshet (spørsmål 17) viser at respondentene som fikk 
veiledning om et eller flere alternativ i spørsmål 14 var mer fornøyde med apotekets 
veiledning (gjennomsnittlig grad av tilfredshet 3,82) enn de som ikke fikk veiledning 
i den aktuelle ekspedisjonen (gjennomsnittlig grad av tilfredshet 2,9), (p<<0,05). 
Begrensinger i spørsmål 14 var manglende svaralternativ for ingen veiledning. 
Likevel var det 28 respondenter som aktivt oppga at de ikke fikk veiledning. Derfor 
ble tilfellene der spørsmål 14 var tom, tolket som manglende svar, selv om det er 
mulig at noen av disse respondentene mente at de ikke fikk noen informasjon. 

5.5 Veiledning 
Selv om apotekmedarbeidere er det helsepersonell astmatikere møter oftest [8], var 
det kun 17 av respondentene (15,0 %) som oppga apoteket som kilde for veiledning 
første gang etter diagnostisering. Her er det likevel stor fare for hukommelsesbias, 
mange av respondentene har hatt astma årevis og til og med i flere tiår og da er det 
ikke lett å huske hvor man fikk første veiledning. Faren for hukommelsesbias er alltid 
til stede i spørreundersøkelser og gjelder dermed alle punktene i spørreskjemaet i 
denne oppgaven.  Apotekets rolle i helsevesenet og som informasjonskilde er også 
endret i løpet av de siste tiårene. Hovedfokus tidligere var ekspedering og i mye 
mindre grad veiledning av kundene. Gjennomført astmaprosjekt i Finland [8] og 
tiltaket `Best for astmakunden` hos Apotek 1 bekrefter at veiledning er mer og mer i 
fokus på apotekene. 
 
I det åpne spørsmålet om hva slags veiledning om bruk av astmamedisiner 
respondentene synes det er viktig å få fra apoteket (spørsmål 16), var det mest 
frekvente ønsket informasjon om bivirkninger (n=19). Informasjon om bruk av 
inhalatorer (n=17) og om inhalasjonsteknikk (n=10) var også blant de 
veiledningsområdene flest syntes var viktig. Fem av respondentene ønsket å få 
informasjon om alternative medisiner, om nye preparater i markedet og veiledning 
om doserelaterte problemer. Kun fire av respondentene syntes informasjon om 
virkning av legemidlet var relevant. 11 av respondentene oppga at det ikke var 
nødvendig med veiledning fra apoteket, enten fordi de fikk det hos legen (n=6) eller 
fordi de hadde brukt preparatene så lenge (n=6). I 51 tilfeller (45,1 %) ble spørsmålet 
ikke besvart. Alle utenom et av disse emnene, var nevnt som fokusområde i Apotek 1 
sitt astmaprosjekt. Informasjon om alternative medisiner i markedet kan være 
aktuelt i enkelte tilfelle, men at det bør vises varsomhet, siden apotekmedarbeiderne 
ikke har tilgang til omfattende informasjon om pasientens sykdom. 
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6 Konklusjon 

 
Måling av etterlevelse er generelt sett et komplisert forskningsområde der `golden 
standard` til metode mangler.  Selvrapportering som måleverktøy har en tendens til 
å overestimere etterlevelsen, selv om validerte spørreskjema er blitt bekreftet å 
korrelere bra med andre målemetoder. Grad av etterlevelse for hele 
studiepopulasjonen og for forskjellige aldersgrupper i denne oppgaven, var høy 
sammenlignet med tidligere studier.  
 
Oppgaven får fram at det i praksis er forskjell i grad av veiledning mellom de to 
apotekgruppene som ble definert i begynnelsen av oppgaven. Men tross opplæring av 
ansatte er innholdet i veiledningen ikke kontrollert over tid og analysen viser ingen 
forskjell i verken etterlevelse eller bruksmønster hos respondenter som besøkte 
apotek med ulik innsats i veiledning. Det samme gjelder for analysen for etterlevelse 
blant pasienter med kontrollert eller delvis ukontrollert/ukontrollert astma. 
Imidlertid finnes det sammenheng mellom bruksmønster etter behandlingstrappen i 
GINA (utsagn #5 i denne oppgaven) og kontrollert astma. Dette tyder på at bidrag for 
riktig legemiddel bruk kan ha positive effekter i sykdommtilstandet. 
 
Gjennomgang av litteraturen viser at astmatikere er en aktuell målgruppe for 
veiledning, fordi faktorene bak non-compliance er kompliserte og fordi økt kunnskap 
om sykdommen gir et bedre utgangspunkt for å takle forverringsperioder. Flere 
studier viser at repeterende veiledning og opplæring fører til positive virkninger i 
sykdommen. Resultatene i denne oppgaven tyder på at korte intervensjoner ved 
reseptekspedering utgjør ikke forskjell i etterlevelse, mens tilbakemelding fra 
kundene indikerer at de er positive til veiledning. Dette viser at astmatikere setter 
pris på fokus på den kroniske sykdommen de lever med. Dermed er det viktig å 
fortsette utvikle dette arbeidet med astmakunder og eventuelt vurdere gjennomføring 
liknende tiltak for andre kundegrupper. 
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9.2 Vedlegg 2: Spørreskjema 
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