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Sammanfattning 

Introduktion Astma är en kronisk, inflammatorisk luftvägssjukdom och personer 
med astma har en ökad känslighet för olika stimuli, såsom rök, damm, starka dofter 
och kyla. Detta gör att små mängder av dessa stimuli kan leda till att en 
luftvägsobstruktion uppstår. Astma kan variera i både svårighetsgrad och 
långvarighet hos olika individer. Idag finns flera läkemedel mot astma och vid val av 
behandling används en så kallad astmatrappa, där varje steg upp i trappan tyder på 
en försämring i sjukdomen. Med kombinationspreparat menas läkemedel som består 
av flera verksamma ämnen som har olika egenskaper och det finns idag ett flertal 
exempel på kombinationspreparat vid behandling av astma. Vid steg tre i 
astmatrappan, framkommer att inhalationssteroider ska tas tillsammans med 
långverkande beta-2-agonister och då antingen som kombinationspreparat eller 
genom att de två preparaten intas i två separata inhalatorer. Syftet med detta arbete 
är att studera effektiviteten, säkerheten och följsamheten vid behandling av astma 
med kombinationspreparat. Detta har gjorts genom att jämföra 
kombinationspreparat med separata inhalatorer och endast inhalationssteroider.  
 
Metod I denna litteraturstudie ingår 14 vetenskapliga artiklar, varav 13 
originalartiklar som hittats via PubMed, samt genom andra vetenskapliga artiklar. 
Utöver dessa artiklar har relevanta internetsidor och böcker använts till introduktion 
och diskussion.  
 
Resultat Resultatet jämförelsen av effektivitet mellan kombinationspreparat och 
separata inhalatorer, visade en studie på bättre effektivitet medan en visade på att 
effektiviteten för de två administreringssätten var åtminstone lika bra. Vid 
jämförelsen mellan kombinationspreparat och enbart inhalationssteroider, kom det 
fram övergripande positiva resultat för kombinationspreparat då 4 av 5 studier 
pekade på bättre effektivitet av kombinationspreparat jämfört med enbart 
inhalationssteroider. Resultaten från de studier som tittat på säkerheten av 
kombinationspreparat var nästan ense om att kombinationspreparat är ett säkert 
läkemedel. Dock hade det i en studie uppstått en allvarlig biverkning, vilket gjorde att 
författarna till denna studie inte fullt ut kunde dra slutsatsen att 
kombinationspreparat var ett säkert läkemedel att använda. Av de studier som 
jämförde följsamheten mellan kombinationspreparat och separata inhalatorer, kunde 
alla dra slutsatsen om bättre följsamhet av kombinationspreparat jämfört med 
separata inhalatorer. 
 
Diskussion Resultatet av denna studie visar på övergripande positiva resultat för 
kombinationspreparat både när det gäller effektivitet, säkerhet och följsamhet. Dock 
är detta ett litet arbete och jag anser att mer information behövs för att 
säkerhetsställa effektiviteten, säkerheten och följsamheten av kombinationspreparat.   
 
 
Nyckelord Astma, kombinationspreparat, effektivitet, säkerhet, följsamhet 
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1. Introduktion 

Astma är en kronisk, inflammatorisk luftvägssjukdom som är så vanlig att den idag 

kan kallas för en folksjukdom. Idag har ungefär en tiondel av Sveriges befolkning 

diagnosen astma, vilket är en ökning sedan slutet av 1900-talet och tros bero på en 

större överlevnad i sjukdomen. Astma kan visa sig på olika sätt och kan också variera 

i både svårighetsgrad och långvarighet, hos olika individer. Småbarnsåren är den tid 

då det är störst risk att drabbas av astma och det är inte ovanligt att både barn och 

vuxna måste använda daglig medicinering för att kontrollera sin astma, samtidigt 

som det också finns individer som under perioder kan klara sig utan behandling (1-

3). 

 

Personer med astma har en ökad känslighet i luftvägarna för olika stimuli såsom rök, 

damm, starka dofter och kyla, vilket leder till att personer med astma kan reagera på 

dessa stimuli i mycket små mängder. Hos dessa personer kan då den glatta 

muskelaturen som finns runt luftvägarna drar ihop sig samtidigt som det uppstår 

ödem i slemhinna och det uppkommer en så kallad luftvägsobstruktion. Ofta är 

orsaken till en astmaförsämring att det har uppstått en luftvägsinfektion som i sin tur 

leder till att luftvägskänsligheten ökar och denna luftvägskänslighet kan sedan finnas 

kvar i flera veckor efter att sjukdomen lämnat kroppen (1).  

 

I samband med att en diagnos av astma ställs, används ofta begreppen FEV1 och 

PEF. Vid en snabb utandning, är det den del av vitalkapaciteten som under första 

sekunden andas ut som menas med FEV1. Detta värde ska normalt vara 75 % eller 

mer av vitalkapaciteten, men reduceras vid astma. Med PEF (Peak Expiratory Flow) 

menas det maximala utflödet vid en utandning (4,5).  

 

1.1 Behandling 

Idag finns flera läkemedel mot astma och de har alla samma mål, nämligen att 

behandlingen ska leda till besvärsfrihet, normal lungfunktion samt att det inte ska 

finnas någon begränsning i de dagliga aktiviteterna. Behandlingen ska vidare också 

leda till att patienten inte ska behöva använda sig av någon behovsmedicin samt 

minsta möjliga antal biverkningar (2,3). 

 

Val av behandling utav astma utgår från vilka besvär patienten har och detta sker 

genom användandet av en så kallad astmatrappa. Astmatrappan består av fem steg, 

där varje steg tyder på en försämring av sjukdomen. Vid det första steget i 
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astmatrappan, har patienten tillfälliga besvär och behöver en kortverkande beta-2-

agonist i inhalationsform som kan tas vid behov. Om besvären kommer ofta, går 

behandlingen vidare till steg två där en inhalationssteroid i låg till medelhög dos 

används. Om denna behandling inte räcker till, går behandlingen vidare till steg tre 

där, utöver inhalationssteroiden, också en långverkande beta-2-agonist läggs till. Vid 

okontrollerad behandling i steg tre är det viktigt att först studera följsamheten av 

medicineringen, innan steg fyra används, där en hög dos av inhalationssteroider samt 

en hög dos av långverkande beta-2-agonister ges. Vid detta steg finns också möjlighet 

att lägga till en leukotrienantagonist om det skulle behövas. Vid det femte och sista 

steget i astmatrappan används orala steroider för att få ett tillfredsställande resultat 

och om detta inte uppnås, ska patienten skickas till specialist för utredning av 

eventuell annan sjukdom (6).  

 
1.1.1 Inhalationssteroider 

Vid astma är inflammationen väsentlig och för att få bukt på denna används 

inhalationssteroider och som tidigare nämnts, ska dessa tas när det inte räcker med 

kortverkande beta-2-agonister (6).  Dessa läkemedel utövar sin effekt genom att 

hämma bildningen av de faktorer som leder till att inflammationen uppstår, 

nämligen leukotriener, prostaglandiner och trombocytaktiverande faktorer och då 

läkemedelet tas som inhalation ges en lokal verkan i luftvägarna. Användningen av 

inhalationssteroider har visat sig minska antalet akuta astmaanfall och dödsfall i 

astma, men kan inte direkt förhindra när bronkerna drar ihop sig. Läkemedel som 

innehåller inhalationssteroider ska tas kontinuerligt då det inte har någon snabb 

effekt (7). 

 

På grund utav att doser som ges som inhalation är relativt små, blir det också 

betydligt färre biverkningar jämfört med orala steroider. Även de systemiska 

biverkningarna är få, då det oftast bara är en liten del av dosen som sväljs ned och 

den delen genomgår vanligtvis metabolism vid första passagen i levern. På grund 

utav att immunförsvaret dämpas vid intag av inhalationssteroider, kan 

svampinfektion förekomma. Denna biverkning kan dock lätt förebyggas genom att 

patienten sköljer munnen med vatten direkt efter att läkemedlet intagits (7).  

 

De inhalationssteroider vid behandling av astma som finns idag är beklometason, 

budesonid, flutikason och mometason (2).  
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1.1.2 Beta-2- agonister  

Beta-2-agonister verkar genom att stimulera beta-2-receptorer och detta leder sedan 

i sin tur till utvidgning av muskler. Då beta-2-receptorer förekommer i hög grad i 

bronkernas glatta muskelatur, kan stimulering av dessa receptorer förhindra att 

bronkerna dras ihop, vilket är en egenskap som fattas hos läkemedel innehållande 

inhalationssteroider. Istället är inte läkemedel innehållande beta-2-agonister 

inflammationsdämpande, vilket inhalationssteroider är. 

 

Det finns både kortverkande- och långverkande beta-2-agonister som båda kan 

användas med inhalationssteroider för att förstärka dess effekt. De kortverkande 

används vid akuta astmaanfall då dessa har snabbt tillslag (<1 minut) och kort 

duration (4-6 timmar), medan de långverkande har ett långsamt -medelsnabbt 

tillslag (10-20 minuter respektive 1-3 minuter) och lång varaktighet (12 timmar). 

 

Vid intag av beta-2-agonister ses fler biverkningar än vid intag av 

inhalationssteroider, vilket beror på både att de finns beta-2-receptorer på andra 

ställen än i bronkerna samt att läkemedelen även påverkar beta-1-receptorer. De 

biverkningar som kan uppkomma är hjärtklappning som uppkommer genom 

stimulering av beta-1-receptorer i hjärtat, tremor som uppkommer genom 

centralnervös stimulering och lätt blodtrycksfall som då orsakas av att beta-2-

receptorer i perifera kärl påverkas och leder till en utvidgning av dessa kärl (7).  

 

Substanserna salmeterol och formoterol är de långverkande beta-2-agonister som 

finns idag och dessa två har lika lång varaktighet (ca 12 timmar), men skiljer sig när 

det gäller den insättande effekten då salmeterol ger effekt efter 10-20 minuter, 

medan formoterol ger effekt redan efter 1-3 minuter (2, 7).  

 

1.2 Säkerhet 

Både nationella och internationella riktlinjer rekommenderar idag att inte 

medicinera med långverkande beta-2-agonister utan samtidigt intag av 

inhalationssteroider och detta på grund utav en viss oro runt användandet av 

långverkande beta-2-agonister.  Det har kommit rapporter som visar på samband 

mellan inhalationer av salmeterol och faktorer som ökar risken för en onormalt ökad 

känslighet i luftvägarna. Inhalationssteroider hindrar dessa faktorer och därför 

rekommenderar att långverkande beta-2-agonister intas tillsammans med 

inhalationssteroider (8). 
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Samtidigt har biverkningar, såsom tillväxthämning, observerats som ett resultat av 

höga doser inhalationssteroider (800 mikrogram beklometason) och detta har lett till 

beslutet, att hos vuxna är en kombination av inhalationssteroider och långverkande 

beta-2-agonister att föredra framför att höja dosen inhalationssteroid (9).  

 

1.3 Följsamhet 

Följsamhet av astmabehandling har visat sig ha stor betydelse för att behandlingen 

ska lyckas genom att minska antalet försämringar av sjukdomen och även dödlighet 

som förknippats med astma. I studier har det påvisats att en god följsamhet leder till 

mindre antal försämringar av astman samt att en total astmakontroll kräver en 

följsamhet på upp mot 80 % (10,11). Brist på följsamhet har däremot kunnat leda till 

sämre kontroll av astma genom ökade försämringar av astman, större 

sjukvårdsutgifter och ibland till och med dödsfall (12).  

 

I engelskan används flera begrepp för att beskriva det som på svenska heter 

följsamhet såsom ”compliance/adherence” och ”persistence”. Dessa har vidare olika 

betydelser (se nedan) och kan på så sätt också mäta följsamheten på olika sätt, vilket i 

den vetenskapliga forskningen anses viktigt. 

 

Begreppen ”compliance/adherence är synonyma med varandra och visar på hur väl 

en patient följer en behandling gällande både tid, dos och frekvens av sin 

medicinering. Detta begrepp mätts ofta i procent och det är då den mängd patienten 

intagit i relation till vad som förskrivits som mätts. 

 

Begreppet ”persistence” visar istället på tiden som patienten fortsätter med sin 

behandling, alltså från det att behandlingen startar och fram till dess att den avslutas 

och analyser av ”persistence” innehåller information om tiden mellan att patienten 

hämtar ut sina mediciner.  

 

Anledningen till att det anses viktigt att skilja på dessa begrepp när studier av 

effektiviteten av en behandling görs, är att graden av effekt både beror på hur väl 

(compliance/adherence) och hur länge (persistence) patienten fullföljer sin 

medicinering (13).   

 

I detta arbete kommer jag inte använda mig av dessa olika begrepp, utan kommer 

istället samla dessa under det svenska begreppet följsamhet. 
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1.4 Kombinationspreparat 

Med kombinationspreparat menas läkemedel som består av flera verksamma ämnen 

som har olika egenskaper och exempel på kombinationspreparat är Seretide, som 

innehåller en kombination av salmeterol och flutikason, Symbicort, som är en 

kombination av formoterol och budesonid, Innovair som är en kombination av 

beklometason och formoterol, samt Flutiform som är en kombination av flutikason 

och formoterol (2,5,14,15).  När det vid behandling av astma läggs till en 

långverkande beta-2-agonist till inhalationssteroid, kan antingen ett 

kombinationspreparat användas och då också endast en inhalator, eller två separata 

inhalatorer till de två preparaten (6).  

 

1.5 Förskrivning av kombinationspreparat 

När det gäller förskrivningen av antalet doser kombinationspreparat över hela landet 

under åren 2009 till och med 2012, ses en minskning för vissa och en ökning för 

andra (Tabell 1).  Till exempel har läkemedlet Seretide (som innehåller en 

kombination av salmeterol och flutikason) minskat under varje år, då läkemedelet 

2009 hade 3 392 790 förskrivningar för att sedan gå långsamt nedåt till 2 871 420 

förskrivningar år 2012. Ett preparat som däremot ökade under de fyra åren är 

Innovair (som innehåller en kombination av formoterol och beklometason), där en 

stadig ökning från 54 630 förskrivningar år 2009 till 169 620 förskrivningar år 2012 

kan ses. När det gäller läkemedlet Symbicort, har förskrivningen av detta läkemedel 

gått lite upp och ned under de fyra åren där en minskning respektive ökning 

vartannat år har kunnat ses. 

 

Tabell 1. Förskrivningen av kombinationspreparat mellan åren 2009-2012. Förskrivningen 

är beräknad i antalet DDD (i detta fall antalet doser) för personer mellan 0-44 år i hela 

Sverige (Statistiken är tagen från databasen Concise, Apotekens Service).  

 

Årtal Seretide Innovair Symbicort 

2009 3 392 790 54 630 6 903 390 

2010 3 181 110 117 060 6 901 110 

2011 3 013 440 120 360 6 912 600 

2012 2 871 420 169 620 6 849 570 
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1.6 Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie undersöka effektivitet, 

säkerhet och följsamhet vid behandling av astma med kombinationspreparat 

innehållande inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister. De 

frågeställningar som använts är: 

1. Hur ser effektiviteten av kombinationspreparat ut jämfört med enbart 

inhalationsteroider, samt jämfört med att ge preparaten i två separata 

inhalatorer? 

2. Hur säkert är det att använda sig av kombinationspreparat innehållande 

inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister? 

3. Hur ser följsamheten ut av kombinationspreparat jämfört med två separata 

inhalatorer?  

 

I jämförelsen mellan kombinationspreparat innehållande inhalationssteroider och 

långverkande beta-2-agonister och separata inhalatorer, finns det utöver effektivitet 

och följsamhet också en ekonomisk aspekt vid val av administreringssätt. Denna 

kostnadsaspekt kommer dock inte diskuteras i denna litteraturstudie. 
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2. Metod 
 

I denna litteraturstudie ingår 14 vetenskapliga artiklar, varav 13 originalartiklar. 

Dessa har hittats genom att bland annat använda databasen Pubmed under perioden 

130410- 130416. I tabell 2 framgår datum för sökning av artiklarna, vilka sökord som 

använts (samt om det är Mesh-termer), begränsningar som gjorts av sökningarna, 

hur många träffar som erhölls samt vilka artiklar (utskrivet som referens) som 

slutligen användes från sökningen. De vetenskapliga artiklar som inte hittats genom 

att söka på Pubmed och inte heller finns med i tabellen, har hittats genom 

referenslistorna i andra vetenskapliga artiklar.  

 

Tabell 2. Artikelsökning i PubMed 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Referenser 

130410 Drug 
combinations 
[Mesh], 
asthma[Mesh], 
efficacy, 
tolerability 

Full text, last 5 
years, humans, 
English 

9  15,19 

130412 Drug 
combinations 
[Mesh],asthma 
[Mesh],efficacy, 
safety 

Full text, last 5 
years, English 

14  14,20,21 

130416 Drug 
combinations 
[Mesh], 
asthma[Mesh], 
compliance 

Full text, last 5 
years, English 

10 18 

  

 
Utöver de artiklar som beskrivs ovan, har böcker och internetsidor använts för att få 
fram relevant fakta till introduktionen och diskussionen. 
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3. Resultat 
 

3.1 Effektivitet 
 
3.1.1  Användning av kombinationspreparat jämfört med separata 
inhalatorer 
I en retrospektiv observerande studie, har en jämförelse av graden av astmakontroll 

studerats hos barn (0-18 år) som använt sig av inhalationssteroider och långverkande 

beta-2-agonister som kombinationspreparat med de som använt preparaten i 

separata inhalatorer.  Anledningen till att författarna ville göra denna studie var att 

det finns teorier om att det existerar en synergi på molekylär nivå mellan 

inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister när de ges i samma inhalator 

och på så sätt skulle kombinationspreparat ge bättre effekt jämfört med separata 

inhalatorer. Dock finns det inte mycket bevis för detta runt barn och därför ville 

författarna till denna artikel göra en studie där de jämförde kombinationspreparat 

innehållande inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister med separata 

inhalatorer hos barn. 

 

Informationen hade tagits under 4 år (2002-2006) från 40 olika ställen inom 

primärvården och för att mäta graden av astmakontroll hos barnen, studerades 

användandet av orala steroider samt användandet av kortverkande beta-2-agonister 

under 1 år.  Av alla barn som fått astmamedicin utskriven (10454 stycken), var det 

688 barn som hade fått inhalationssteroid (antingen beklometason, flutikason, 

budesonid eller mometason) och långverkande beta-2-agonist (antingen formoterol 

eller salmeterol) som kombinationspreparat utskrivet och 410 barn som fått de två 

preparaten i separata inhalatorer.  

 

Resultatet från studien visade statistiskt signifikanta värden (P<0,001) på att fler 

från gruppen som använde inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister i 

separat inhalatorer, använde sig av orala steroider under studieperioden. En ökning 

sågs dock i både gruppen som använde sig av kombinationspreparatet och gruppen 

som använde sig av separata inhalatorer. Också gällande användandet av 

kortverkande beta-2-agonister, sågs ett statistiskt signifikant(P<0,001) resultat på att 

användningen av dessa var större i gruppen där inhalationssteroider och 

långverkande beta-2-agonister användes i separata inhalatorer.  I denna studie kunde 

författarna dra slutsatsen att när graden av astmakontroll mättes genom intaget av 

orala steroider samt kortverkande beta-2-agonister, gav kombinationspreparat 

innehållande en inhalationssteroid och en långverkande beta-2-agonist en statistisk 



9 
 

signifikant bättre kontroll av astman jämfört med samma preparat i separata 

inhalatorer (8). 

 

Även hos vuxna har effektiviteten hos inhalationssteroider (flutikason) och 

långverkande beta-2-agonister (formoterol) som ges som kombinationspreparat 

respektive i två separata inhalatorer studerats. Detta genom en randomiserad, 

dubbelblind studie och denna studie gjordes under ett års tid på personer som var 

över 18 år och som hade svår ihållande astma. Av de 620 personer som blev 

randomiserade till att använda inhalationssteroider och långverkande beta-2-

agonister som kombinationspreparat respektive i separata inhalatorer, var det 540 

personer som slutförde studien.  

 

I denna studie hade författarna som primärt mål att visa på att kombinationspreparat 

innehållande inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister inte är mindre 

effektiva än samma preparat i två separata inhalatorer när det gäller FEV1 innan 

första dosen tas på morgonen.  

 

I denna studie kom författarna fram till att kombinationspreparat var åtminstone lika 

effektivt som att ge preparaten i separata inhalatorer när det gällde värdet av FEV1 

taget på morgonen, då det visade sig att FEV1 till och med var statistiskt signifikant 

(P<0,001) lite högre för gruppen som använt sig av kombinationspreparat (0,345 

liter för kombinationspreparat respektive 0,284 liter för separata inhalatorer) (16). 

 

3.1.2 Användning av kombinationspreparat jämfört med 

inhalationssteroider 

I en artikel från 2009, beskrivs en studie som gjorts på barn för att jämföra 

effektiviteten mellan att kombinera en långverkande beta-2-agonist (salmeterol) med 

en inhalationssteroid (flutikason) 50/100 mikrogram och dubbla dosen 

inhalationssteroider flutikason 200 mikrogram. Denna studie var en randomiserad, 

dubbelblind, parallell multicenterstudie och de medverkande personerna var mellan 

4-16 år.  

 

I denna studie fick personerna 100 mikrogram inhalationssteroider under en 2 

veckors inledningsfas och de som inte kunde kontrollera sin astma fullt ut genom 

detta blev randomiserade till att antingen använda kombinationspreparat 

innehållande lånverkande beta-2-agonist och inhalationssteroid (50/100 mikrogram) 

eller dubbel dos inhalationssteroider (200 mikrogram). I denna studie användes 
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primärt resultaten av PEF taget på morgonen från det att studie började till att den 

avslutades för att studera effekten av de två administreringssätten, men också andra 

resultat användes såsom till exempel astmasymtom och spirometri. 283 personer 

blev efter inledningsfasen randomiserade till att använda antingen ett 

kombinationspreparat innehållande en långverkande beta-2-agonist och en 

inhalationssteroid eller dubbla dosen inhalationssteroid.  

 

Resultatet av denna studie visade på en bättre effekt av kombinationspreparat 

gentemot dubbel dos av endast inhalationssteroider. Detta visade sig både genom att 

kombinationspreparat hade ett statistiskt signifikant bättre PEF-värde på morgonen 

(P<0,0098) och mindre astmasymtom då gruppen med kombinationspreparat hade 

8 % fler dagar utan astmasymtom eller utan behov av kortverkande beta-2-agonister 

jämfört med gruppen som använde dubbel dos inhalationssteroider, dock nämner 

inte studien om dessa siffror var statistiskt signifikanta. Författarna anser att med 

dessa resultat kan kombinationspreparat vara ett fördelaktigt alternativ gentemot att 

höja dosen inhalationssteroider (9). 

 

Även 2010 publicerades en studie på barn med astma som gjordes, precis som 

föregående studie (9), för att jämföra effekten av att ge inhalationssteroider 

(flutikason) och lånverkande beta-2-agonister (salmeterol) med att ge 

inhalationssteroider i dubbel dos. Anledningen till att denna studie gjordes var att det 

fanns lite vetenskaplig fakta om vilken av terapierna som bör användas. I studien 

utgick författarna ifrån att studera om kombinationspreparat ger samma effekt som 

dubbel dos inhalationssteroider.  

 

Studien som gjordes var, precis som föregående studie (9), en randomiserad, 

dubbelblind, parallell multicenterstudiestudie där 158 barn mellan åldrarana 6-16 år 

ingick. Studien pågick i 26 veckor och alla barn som var med hade under en 4-

veckorsperiod innan använt sig av inhalationssteroider 100 mikrogram två gånger 

per dag, men inte kunnat kontrollera sin astma genom detta. Dessa barn blev sedan 

randomiserade till att antingen använda sig av 200 mikrogram flutikason två gånger 

per dag eller ett kombinationspreparat innehållande salmeterol och flutikason 

50/100 mikrogram två gånger per dag.  Effekten av de två administreringssätten 

mättes sedan primärt genom titta på andelen symtomfria dagar under de senaste 10 

veckorna av behandlingsperioden. Utöver detta studerades också lungfunktionen 

genom att jämföra FEV1 och PEF från att studien startade och till dess slut.  
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Under dessa 26 veckor hittades ingen skillnad gällande andelen symtomfria dagar, 

dock sågs en skillnad mellan grupperna när det gällde försämring av astman, där 

både milda, - medel, och svåra försämringar var högre för gruppen som använt sig av 

kombinationspreparat jämfört med gruppen som använt sig av dubbel dos 

inhalationssteroider. Dock var dessa siffror inte statistiskt signifikanta. Inte heller 

resultaten från lungfunktionen visade på några skillnader mellan de två grupperna 

och författarna till studien kunde dra slutsatsen att kombinationspreparat har lika 

bra effekt som en dubbel dos av enbart inhalationssteroider (17). 

 

I tidsskriften Allergy and asthma proceedings, har det också publicerat en studie som 

jämför effektiviteten av kombinationspreparat och dubbel dos inhalationssteroider. 

Denna studie skiljer sig dock lite från de två föregående studierna (9,17), personerna 

som ingick i studien måste nämligen vara över 12 år, vilket gör att denna studie inte 

endast studerar barn vilket de två föregående studierna gör.  

 

Detta var en retrospektiv observationsstudie där personerna som ingick antingen 

hade medicinerat med ett kombinationspreparat innehållande flutikason och 

salmeterol i styrkan 100/50 mikrogram respektive 250/50 mikrogram eller endast 

inhalationssteroid (flutikason) i styrkan 110 mikrogram respektive 220 mikrogram. 

Vilken av styrkan som personerna hade medicinerat var beroende på vilken styrka 

inhalationssteroider som använts innan, 44 respektive 110 mikrogram.  

 

Resultatet från denna studie visade på att kombinationspreparat hade en bättre 

effektivitet när det gäller behandling av astma jämfört med dubbla dosen 

inhalationssteroider. Författarna kunde bland annat se statistiskt signifikant bättre 

siffror gällande användandet av kortverkande beta-2-agonister (P=0,002), 

astmarelaterande nödsituationer och sjukhusvistelser (P=0,041) och kunde slutligen 

konstantera att kombinationspreparat innehållande flutikason och salmeterol leder 

till bättre kontroll av astman jämfört med dubbla dosen flutikason (18). 

 

Det har också gjorts en studie, där en jämförelse av effektiviteten när patienten 

medicinerar med kombinationspreparat innehållande en inhalationssteroid och en 

långverkande beta-2-agonist och medicinering med endast en inhalationssteroid med 

samma dos såsom i kombinationspreparatet har studerats. Alltså inte med dubbel 

dos, som de använde sig av i de tre tidigare studierna (9,17,18). 
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För att kunna jämföra effektiviteten mellan de två administreringssätten, gjordes en 

randomiserad, dubbelblind parallellgruppsstudie, där personerna som ingick 

antingen fick 2 inhalationer av kombinationspreparat innehållande salmeterol och 

flutikason (50/250 mikrogram) per dag eller 2 inhalationer av flutikason (250 

mikrogram) per dag och detta under 2 veckors tid. 48 personer blev randomiserade 

till en av de ovanstående grupperna och för att jämföra effektiviteten mellan 

kombinationspreparat och inhalationssteroider användes resultatet från 46 personer.  

Två personer, från gruppen som endast använde sig av inhalationssteroider, kunde 

nämligen inte fullfölja behandlingen på grund utav biverkningar. De personer som 

ingick i studien hade alla astma som inte kunde kontrolleras med hög dos 

inhalationssteroider (1000 mikrogram) och för att jämföra effektiviteten av de två 

administreringssätten studerades primärt PEF-värdet på morgonen. Också PEF-

värdet på kvällen, användandet av kortverkande beta-2-agonister, astmasymtom och 

FEV1 studerades för att få fram ett resultat.  

 

I denna studie kom författarna fram till att kombinationspreparat visade statistiskt 

signifikant bättre resultat på PEF-värdet taget på morgonen (P<0,013), samt FEV1 

(P<0,048) jämfört med enbart inhalationssteroider.  När det gällde användandet av 

kortverkande beta-2-agonister och astmasymtom fann studien ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan de två administreringssätten under den totala 

studieperioden. I början av studien upptäcktes dock att användandet av kortverkande 

beta-2-agonister var procentmässigt högre i gruppen som använde sig av 

kombinationspreparat, men minskade drastiskt (från 50 % till 16,7 % P<0,018) under 

den andra veckan. Författarna till denna studie drog slutsatsen att 

kombinationspreparat innehållande salmeterol och flutikason är effektivt vid 

behandling av astma (19). 

 

I tidsskriften Allergy and Asthma Proceedings, har det också gjorts en jämförelse 

mellan effektiviteten av kombinationspreparat och samma dos av endast 

inhalationssteroider. Denna studie tittade dock på långtidseffekten av detta, då den 

pågick i 52 veckor och huvudmålet med studien var att visa att kombinationspreparat 

är mer effektiva i behandling av astma jämfört med endast inhalationssteroider i 

samma dos.  Precis som studien innan (19), var detta en randomiserad, dubbelblind 

parallellgruppsstudie där personerna som ingick i studien antingen fick använda sig 

av ett kombinationspreparat innehållande flutikason/salmeterol 250/50 mikrogram 

eller endast flutikason 250 mikrogram. Randomiseringen gjordes efter en 

inledningsfas där personerna, under 14-21 dagar, fick medicinera med 100 
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mikrogram flutikason och de som fortfarande hade symtom blev sedan randomiserad 

till en av behandlingsgrupperna.  Också i denna studie användes lungfunktionen 

(PEF, FEV1) som mätvärde för effektivitet, men utöver dessa studerades också 

tillexempel andel symtomfria dagar. 

 

Denna studie visade också statistisk signifikanta siffror på att lungfunktionen (FEV1 

och PEF) var bättre hos de personer som använt kombinationspreparatet gentemot 

de som använt endast inhalationssteroider av samma dos (båda P<0,001).  Också när 

det gällde symtomfria dagar, kunde statistiskt signifikanta siffror (P<0,001) ses till 

fördel för kombinationspreparatet och författarna kunde i sin slutsats konstatera att 

kombinationspreparat visade bättre resultat än endast samma dos 

inhalationssteroider när det gällde lungfunktionen och astmasymtom (20). 

 

3.2 Säkerhet 

Då kombinationspreparat innehållande inhalationssteroider och långverkande beta-

2-agonister utvecklades för att hjälpa personer med astma där endast 

inhalationssteroider inte varit tillräckligt, har författarna till en artikel som 

publicerades 2009, studerat säkerheten av kombinationspreparat innehållande 

budesonid och formoterol (Symbicort).   

 

Under 14 veckor genomfördes en öppen, kontrollerad studie där 268 personer ingick. 

Personerna fick använda sig av ett kombinationspreparat innehållande budesonid 

och formoterol (Symbicort) i styrkan 160/4,5 mikroram och två inhalationer per dag. 

Personerna som ingick i studien fick också vid behov använda sig av kortverkande 

beta-2-agonister och uppföljning av behandlingen skedde 4 gånger under studien 

(vecka 3,6,10 och 14). Säkerheten av kombinationspreparatet mättes genom 

biverkningar som personerna upplevt under studien.  

 

Resultatet visade på att de biverkningar som rapporterats in var heshet (8 patienter), 

huvudvärk (6 patienter), tarmgasspänningar (5 patienter), tremor (5 patienter), 

svampinfektion i munhålan (2 patienter), takykardi (1 patient), kräkning (1 patient) 

och hudutslag (1 patient).  Författarna kunde med detta resultat dra slutsatsen att 

kombinationspreparat innehållande budesonid och formoterol är ett säkert 

läkemedel att använda vid behandling av måttlig till svår astma (21). 
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I en annan artikel från 2011, har en randomiserad, dubbelblind, parallellstudie 

jämfört säkerheten mellan att medicinera med kombinationspreparat innehållande 

salmeterol och flutikason (Seretide) och samma dos inhalationssteroider.  

 

Denna studie pågick i 2 månader, varav själva prövningen pågick i 2 veckor och 

innehöll 48 personer som efter randomisering antingen fick 2 inhalationer av en 

långverkande beta-2-agonist och en inhalationssteroid (Seretide 50/250 mikrogram) 

som kombinationspreparat eller enbart en inhalationssteroid (250 mikrogram). 

Säkerheten mättes genom antalet biverkningar som uppkommit vid användningen av 

läkemedlet från och med att den kliniska prövningen startade och framtill att den 

avslutades efter 2 veckor.  Det personer som ingick i studien hade alla mild till 

måttlig astma som inte kunnat kontrolleras med upptill 1000 mikrogram 

inhalationssteroider. 

 

Av de 48 personer som ingick för att studera säkerheten av dessa preparat, var det 4 

stycken som rapporterade biverkningar varav 1 var i gruppen som använde Seretide 

och 3 i gruppen som enbart använde sig av inhalationssteroider. En av dessa 

biverkningar, nämligen ett fall av esofagit (inflammation eller retning i matstrupen), 

ansågs vara relaterat till användningen av flutikason. I gruppen som använde sig av 

Seretide rapporterades två milda former av hjärtklappning och gastroesofageal 

reflux, men inga akuta försämringar eller dödsfall inträffade och författarna kunde 

dra slutsatesen att Seretide är ett säkert läkemedel att använda (19).   

 

Ytterliggare en artikel där säkerheten mellan att medicinera med 

kombinationspreparat och att medicinera med enbart inhalationssteroider jämfördes 

har publicerats i en tidsskrift år 2009. Här jämfördes dock kombinationspreparat 

mot att dubbla dosen inhalationssteroider. 

 

Denna studie som var randomiserad, dubbelblind, ”double-dummy” och prospektiv 

inkluderade barn mellan 4 och 16 år som använde sig av inhalationssteroider för att 

kontrollera sin astma. Studien började med en inledande fas, där alla fick inhalera 

flutikason 100 mikrogram 2 gånger dagligen under 2 veckor. De personer som efter 

det fortfarande hade en ihållande astma, randomiserades till att, under 8 veckor, 

antingen ta ett kombinationspreparat innehållande 50 mikrogram salameterol och 

100 mikrogram flutikason 2 gånger per dag eller att medicinera med endast 

flutikason 2 gånger per dag, men då med dubbel dos (200 mikrogram). 283 personer 

ingick i studien, varav 138 personer blev randomiserade till att använda 
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kombinationspreparat och 145 personer blev randomiserade till att använda dubbla 

dosen inhalationssteroider. Eftersom denna studie var ”double-dummy” fick alla 

patienter två inhalatorer. Den grupp som använde sig av kombinationspreparat fick 

kombinationspreparatet i den ena och placebo i den andra medan gruppen som 

använde enbart inhalationssteroider fick två inhalatorer med 100 mikrogram 

flutikason i vardera. För att titta på säkerheten, noterades alla som avbröt studien på 

grund utav biverkningar. 

 

När det gällde säkerheten av flutikason och salmeterol som kombinationspreparat 

jämfört med dubbel dos flutikason, kom författarna i studien fram till att den var 

relativt lika mellan grupperna. Dock inträffade, i gruppen som använde sig av 

kombinationspreparatet, en svår hjärtklappning och hypokalemi hos ett barn och 

denna biverkan ansågs vara relaterad till läkemedlet. Även en mild rodnad kunde ses 

i gruppen som använde sig av kombinationspreparat och i gruppen som använde sig 

av dubbel dos flutikason kunde en mild laryngit ses, också dessa två biverkningar 

kunde relateras till det använda läkemedlet. I sin slutsats tar författarna upp att båda 

administreringssätten ansågs vara säkra, men att den svåra hjärtklappningen som 

inträffade i kombinationsgruppen kräver en extra åtanke. Vidare tas det också i 

artikeln upp att personen som utsattes för denna biverkan hade, på grund av en övre 

lunginflammation, tagit kortverkande beta-2-agonister mellan 4-12 gånger per dag. I 

studien nämns att det finns en oro för att regelbundet medicinera med långverkande 

beta-2-agonister och på grund utav denna kan författarna inte utesluta att denna 

biverkan var kopplad till användandet av kombinationspreparatet (9). 

 

I tidsskriften Respiratory Medicine har det 2011 också publicerats en artikel där 

säkerheten av att använda kombinationspreparat studerats. Denna studie har, till 

skillnad från de tre tidigare studierna (9,19,21), gjort en jämförelse av säkerheten 

mellan att ta ett läkemedel som kombinationspreparat med att ta preparaten i två 

separata inhalatorer. 

 

Detta var en randomiserad, dubbelblind studie, där 540 personer som var 18 år och 

äldre med svår och återkommande astma ingick. Studien startade med en inledande 

fas där personerna bland annat blev randomiserade till att använda ett 

kombinationspreparat innehållande flutikason och formoterol i olika dosering 

(500/20 och 100/10 mikrogram) eller de olika preparaten (flutikason 500 och 

formoterol 24 mikrogram) i separata inhalatorer. Efter detta startade 

behandlingsperioden och fortsatte i 8 veckor.  Säkerheten av de olika 
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administreringssätten mättes bland annat genom olika laboratorietester och 

rapporterade biverkningar.  

 

Från resultatet av studien kunde författarna få fram att de fanns en liknande säkerhet 

mellan administreringssätten, samt att de biverkningar som uppstått hade i de allra 

flesta fallen varit milda eller måttliga. I gruppen som använde sig av den högre dosen 

kombinationspreparat, hade 3 biverkningar som uppkommit kunnat relateras till 

behandlingen och i gruppen som använde sig av kombinationspreparat respektive 

separata inhalatorer var siffrorna 8 respektive 2 stycken, studien nämner dock inte 

om dessa siffror var statistiskt signifikanta. De vanligaste biverkningarna i alla 

grupperna var huvudvärk, nasofaryngit (förkylning med inflammation i näsa och 

svalg), faryngit (inflammation eller retning i svalget), astma och virusinfektioner. 

Författarna kunde slutligen konstatera att det är lika säkert att använda sig av 

kombinationspreparat innehållande inhalationsteroid och långverkande beta-2-

agonist som att ta de olika preparaten i separata inhalatorer (16). 

 

 
3.3 Följsamhet vid användning kombinationspreparat 
jämfört med separata inhalatorer 
En retrospektiv observerande studie gjordes under 24 månader, för att jämföra 

följsamheten av medicineringen mellan bland annat inhalationssteroider och 

långverkande beta-2-agonister som kombinationspreparat och i två separata 

inhalatorer.   

 

Följsamheten mättes genom tre olika värden, hur många nya recept patienten hämtat 

ut under en viss tid, behandlingsdagar och MPR (antalet dagar mellan att patienten 

hämtat det första och sista receptet delat med antalet behandlingsdagar). 

Information angående dessa mätvärden togs fram av ett koncernbolag, Ingenix, som 

hade tillgång till en stor databas innehållande information om bland annat mediciner 

för över 5 miljoner personer. 

 

 Av de 2436 personer som ingick i studien, använde 563 kombinationspreparat 

innehållande inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister, medan 224 

personer använde inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister i separata 

inhalatorer. De resterande antal personer använde sig av antingen 

inhalationssteroider tillsammans med montelukast (leukotrienantagonist), endast 

inhalationssteroider eller endast montelukast.  
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Resultatet av denna studie visade på att antalet recept som hämtats ut var statistiskt 

signifikant högre (P<0,001) hos gruppen som tagit kombinationspreparatet jämfört 

med gruppen som tagit preparaten i separata inhalatorer. Även när det gällde antalet 

behandlingsdagar och MPR, visade användning av kombinationspreparat statistiskt 

signifikanta högre värden (båda P<0,05) och författarna tar i sin slutsats upp att 

kombinationspreparat innehållande inhalationssteroider och långverkande beta-2-

agonister kan öka följsamheten jämfört med att ta de två preparaten i olika 

inhalatorer (12).  

 

Två år senare publicerades en liknande studie, för att bekräfta tidigare resultat som 

kommit fram angående att inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister 

leder till bättre följsamhet jämfört med inhalationssteroider och långverkande beta-

2-agonister i separata inhalatorer. Denna studie gjordes också under 24 månader 

som en retrospektiv observationsstudie och följsamheten mättes genom hur många 

recept som hämtats ut under en viss tid (30 dagar) samt antalet behandlingsdagar.  

 

I denna studie ingick totalt 3503 personer varav 996 personer använde sig av 

kombinationspreparat och 259 personer använde sig av inhalationssteroider och 

långverkande beta-2-agonister i separata inhalatorer. De resterande personerna 

använde sig av antingen inhalationssteroider och montelukast, endast 

inhalationssteroider eller endast montelukast.  

 

Också i denna studie kunde författarna konstatera att det var fler i gruppen som 

använde sig av kombinationspreparat som hämtat ut recept under 30-

dagarsperioden jämfört med dem som använt separata inhalationer (P<0,05). Också 

antalet behandlingsdagar var statistiskt signifikant (P<0,0001) bättre för gruppen 

med kombinationspreparat jämfört med separat inhalatorer och därmed kunde 

denna studie bekräfta den tidigare studien om att följsamheten blir högre vid 

medicinering med hjälp av kombinationspreparat gentemot två separata inhalatorer 

(22).  

 

De tidigare två studierna (12,22) har båda visat på att följsamheten ökar genom att 

medicinera med kombinationspreparat gentemot separata inhalatorer. De har 

däremot inte tagit upp är hur denna följsamhet påverkar effekten av 

astmamedicinen. På grund av detta, gjordes en kohortstudie där följsamhet och 

effekten av denna jämfördes mellan personer som använde sig av 

kombinationspreparat och personer som använde sig av separata inhalatorer.  
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I denna studie ingick 5118 personer, varav 2559 personer var nya användare av 

inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister som kombinationspreparat 

och 2559 personer var nya användare av de två preparaten i separata inhalatorer. 

Personerna som ingick i studien hade tagits ur en databas mellan åren 1999-2002 

och vara alla mellan 16 och 44 år.  

 

När det gällde följsamhet, visade resultatet av denna kohortstudie på att 

följsamheten, för både gruppen som använde sig av kombinationspreparat och 

gruppen som använde sig av separata inhalationer, var bristfällig. Fler i gruppen som 

använde kombinationspreparat fullföljde sin medicinering efter 1 års behandling 

gentemot de personer som använde sig av separata inhalatorer, men siffran låg 

endast på 10 % för gruppen som använt sig av kombinationspreparat och knappt 5 % 

för gruppen som använt sig av separata inhalatorer (P<0,0001). I båda grupperna var 

siffrorna, för personer som inte förnyade sitt recept under det första året höga då de 

låg på 44,2 % för gruppen som använt sig av kombinationspreparat respektive 51,5 % 

för gruppen som använt sig av separata inhalatorer. Denna skillnad mellan gruppen 

som använde sig av kombinationspreparat respektive separata inhalatorer var 

statistiskt signifikant (P<0,0001).   

 

Resultatet för effektiviteten av de olika administreringsmetoderna visade på att det 

var fler som försämrades i sin astma bland de som använde sig av separata 

inhalatorer (P<0,0001), samt att de som använde separata inhalatorer också använde 

sig mer av kortverkande beta-2-agonister (P<0,0001).  

 

Författarna i denna studie kunde dra slutsatsen att kombinationspreparat hade 

bättre följsamhet, även om både medicinering med kombinationspreparat och i 

separata inhalatorer hade relativt dålig följsamhet och att kombinationspreparat var 

det effektivare administreringssättet då de visade på mindre försämring av astman 

trots den dåliga följsamheten (23). 

 

4. Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att, genom relevant litteratur, ta reda på hur 

effektiviteten, säkerheten och följsamheten ser ut för kombinationspreparat. 

Eftersom detta är ett stort ämne, valde jag att använda mig av olika frågeställningar 

för att få fram den information som jag var ute efter. Totalt har jag använt mig av 14 

vetenskapliga artiklar, varav 13 originalartiklar för att få svar på mina 

frågeställningar. 
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Från databasen Concise hämtades information angående hur förskrivningen av 

kombinationsläkemedel såg ut mellan åren 2009 och 2012 och från dessa siffror 

kunde konstateras ett de skiljer sig mellan olika kombinationspreparat. För 

läkemedelet Seretide (som innehåller en kombination av salmeterol och flutikason) 

har förskrivningen minskat för varje år, för Innovair (som innehåller en kombination 

av formoterol och beklometason) har förskrivningarna ökat och för Symbicort (som 

innehåller en kombination av formoterol och budesonid), har förskrivningen både 

minskat och ökat under de fyra åren. Innovair är ett nyare läkemedel jämfört med 

Symbicort och Seretide, vilket förmodligen också är anledningen till den stora 

ökningen. 

 

Dessa olika antal förskrivningar har gjorde det extra intressant att titta på vilken 

vetenskaplig grund det finns för kombinationspreparat gällande effektivitet, säkerhet 

och följsamhet. 

 

4.1 Effektivitet 

För att få svar på hur effektivt det är att använda sig av kombinationspreparat, 

användes frågeställningen ”hur ser effektiviteten av kombinationspreparat ut jämfört 

med enbart inhalationssteroider, samt jämfört med att ge preparaten i två separata 

inhalatorer?”.   

 

4.1.1 Kombinationspreparat jämfört med separata inhalatorer 

När det gäller jämförelsen av effektivitet mellan kombinationspreparat och separata 

inhalatorer, innehåller båda dessa administreringssätt inhalationssteroider och 

långverkande beta-2-agonister, vilket skulle tala för att effektiviteten inte skulle skilja 

sig mellan dem.  Dock tar en artikel upp att kombinationspreparat skulle ge bättre 

effekt på grund av att inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister på 

grund utav att det existerar en synergi på molekylär nivå mellan inhalationssteroider 

och långverkande beta-2-agonister när det befinner sig i samma inhalator (8). Två 

vetenskapliga artiklar har använts för att ta studera skillnader i effektivitet mellan 

kombinationspreparat, innehållande en inhalationssteroid och en beta-2-agonist, och 

samma preparat i separata inhalatorer (8,16).  

 

I den första artikeln jämförs effektiviteten mellan kombinationspreparat och separata 

inhalatorer hos barn och i denna studie används mängden inhalationer av 

kortvekande beta-2-agonister och orala steroider under 1 år som mått på hur bra 

effekt respektive administreringssätt hade. Resultatet av denna studie visade på 
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statistiskt signifikanta siffror på att både användandet av kortverkande beta-2-

agonister och orala steroider (båda P<0,001) var högre i gruppen som använde sig av 

inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister i separata inhalatorer (8) . 

 

Den andra artikeln hade jämfört effektiviteten mellan kombinationspreparat 

innehållande en inhalationssteroid (flutikason) och en långverkande beta-2-agonist 

(formoterol) och separata inhalatorer hos vuxna. I denna användes FEV1 på 

morgonen som mätvärde och det primära målet med studien var att visa på att 

kombinationspreparat innehållande flutikason/formoterol var åtminstone lika 

effektivt som att ge preparaten i separata inhalatorer, vilket också visades vara fallet 

(16). 

 

En av artiklarna (8) pekar alltså på att inhalationssteroider och långverkande beta-2-

agonister ger en bättre effekt när det ges som kombinationspreparat gentemot när de 

aktiva substanserna ges i separata inhalatorer, medan den andra artikeln (16) visar 

på att de olika administreringssätten istället har en liknande effekt.  

 

Eftersom dessa artiklar hade olikheter, såsom åldern på studiepopulationen, 

mätvärden på effektivitet samt att man i den första studien hade använt sig av olika 

inhalationssteroider, anser jag att det är svårt att jämföra dem (8,16). Den största 

olikheten mellan de två studierna var dock att den första studien gav en känsla av att 

författarnas mål var att bevisa att kombinationspreparat gav bättre effekt jämfört 

med separata inhalatorer (8). Den andra studien hade som mål att bevisa att 

kombinationspreparat var åtminstone lika effektivt som när preparaten tog i separata 

inhalatorer, vilket författarna också kom fram till att det var (16). Vid en närmare titt 

av resultatet av den andra studien kan noteras att FEV1-värdet på morgonen var 

statistiskt signifikant (P<0,001) lite högre för kombinationspreparatet, men då målet 

med undersökningen var att bevisa att kombinationspreparat var ett lika effektivt 

administreringssätt som separata inhalatorer, tar inte författarna upp detta i artikeln.  

 

4.1.2 Kombinationspreparat jämfört med endast 

inhalationssteroider 

Som tidigare nämnts, kan långverkande beta-2-agonister förhindra att bronkerna 

drar ihop sig, en förmåga som inhalationssteroiderna saknar (7). Ett påstående, 

skulle på grund utav detta, kunna vara att ett kombinationspreparat är mer effektivt 

än enbart inhalationssteroider. För att se om detta påstående stämde jämfördes 

effektiviteten mellan att medicinera med ett kombinationspreparat innehållande 
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inhalationssteroider och beta-2-agonister med att medicinera med enbart 

inhalationssteroider. 

 

Vid jämförelsen mellan kombinationspreparat och inhalationssteroider, användes 

fem artiklar för att se om det fanns någon skillnad i effektivitet mellan dessa olika 

administreringar.  Artiklarna skiljer sig dock på en viktig punkt, då tre (9,17,18) av 

studierna jämför kombinationspreparat med dubbla dosen inhalationssteroider och 

två studier (19,20) jämför kombinationspreparat med samma dos inhalationssteroid. 

 

Av de tre studier (9,17,18) som jämförde effektiviteten mellan att medicinera med 

kombinationspreparat innehållande en inhalationssteroid samt en långverkande 

beta-2-agonist och att medicinera med endast dubbel dos av inhalationssteroid, var 

de två studier (9,17) som gjorts på barn och en studie (18) som gjorts på vuxna.  

 

De två studierna (9,17) som gjordes för att hos barn jämföra effektiviteten med att 

medicinera med kombinationspreparat respektive dubbel dos inhalationssteroider 

gav olika resultat, då den första studien visar på att PEF värdet taget på morgonen, 

var statistiskt signifikant (P<o, oo98) bättre jämfört med dubbla dosen 

inhalationssteroider (9). Den andra studien, där andel symtomfria dagar, försämring 

av astman och lungfunktionen (bland annat PEF) använts för att studera 

effektiviteteten, visades ingen statistisk signifikant skillnad i effektivitet mellan barn 

som medicinerat med hjälp av kombinationspreparat respektive separata inhalatorer 

(17). Eftersom de två studierna använder sig av olika mätvärden för att studera 

effektiviteten, anser jag att det kan vara den stora anledningen till de olika resultaten. 

Även om den andra studien (17) också använder sig av PEF, står det inget om att 

värdet är taget på morgonen, vilket det gör i den första studien (9). 

 

I den tredje studien som jämförde effektiviteten mellan att medicinera med 

kombinationspreparat och dubbel dos inhalationssteroid, var personerna som ingick 

alla över 12 år vilket gjorde att även vuxna inkluderades i denna studie (18). Denna 

studie visade på ett positivt resultat för kombinationspreparat, då studien kunde visa 

på signifikanta siffror för både användandet av kortverkande beta-2-agonister 

(P=0,002) och astmarelaterande nödsituationer eller sjukhusvistelser (P=0,041). 

Denna studie skulle på så sätt kunna stärka resultatet på den första studien (9) som 

också visar på positiv effekt av kombinationspreparat, men återigen används olika 

mätvärden för att studera effektiviteten vilket gör att också de två studierna (9,18) 

inte fullt ut kan jämföras med varandra. 
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Då långverkande beta-2-agonister har en förmåga att utvidga bronkerna (7), anser 

jag att resultatet, när kombinationspreparat och samma dos inhalationssteroider 

jämförs, borde vara till fördel för kombinationspreparatet. Två studier (19,20) 

användes som kan ge svar på denna teori. I de två studierna fick personerna som 

ingick, antingen medicinera med ett kombinationspreparat innehållande salmeterol 

och flutikason i styrkan 50/250 mikrogram eller flutikason i styrkan 250 mikrogram, 

inhalationerna skulle intas 2 gånger per dag och i 2 veckor respektive 52 veckor.  I 

resultatet framkom, i båda studierna, att kombinationspreparat hade ett statistisk 

signifikant bättre resultat på PEF-värdet på morgonen (P<0,013) och FEV1 

(P<0,048) respektive PEF och FEV1 (båda P<0,001) jämfört med att endast ta 

inhalationssteroider i samma dos. 

 

Dessa resultat bekräftade teorin om att kombinationspreparat skulle ge bättre effekt. 

Det som dock ska finnas i åtanke är att den första studien gjordes på personer som 

inte kunde kontrollera sin astma på höga doser (1000 mikrogram) 

inhalationssteroider (19). Detta anser jag ger ett försprång till de långverkande beta-

2-agonisterna, då det inte är mycket som talar för at enbart 250 mikrogram 

inhalationssteroider ska räcka för dessa personer. När det gäller den andra studien, 

gjordes denna på personer som fortfarande hade symtom efter intag av 100 

mikrogram inhalationssteroider. Resultatet av denna studie var inte lika självklart, 

men visade ändå på att ett tillägg av en långverkande beta-2-agonist hade en positiv 

effekt (20). 

 

4.2 Säkerhet 

I introduktionen togs det upp att både nationella och internationella riktlinjer idag 

rekommenderar att inte medicinera med långverkande beta-2-agonister utan 

samtidigt intag av inhalationssteroider och detta på grund utav en viss oro runt 

användandet av endast långverkande beta-2-agonister, då det har kommit rapporter 

som visar på samband mellan inhalationer av salmeterol och faktorer som ökar 

risken för en onormalt ökad känslighet i luftvägarna. Samtidigt har det också 

observerats biverkningar i form av tillväxthämning vid intag av höga halter 

inhalationssteroider, vilket lett till att en kombination av inhalationssteroider och 

beta-2-agonister blivit att föredra framför att höja dosen inhalationssteroid (8,9).  

 

Då det idag råder tveksamheter om vad som anses bäst, ur säkerhetssynpunkt, 

mellan att lägga till en långverkande beta-2-agonist och höja dosen 

inhalationssteroider, anser jag det som intressant och viktigt att studera säkerheten 
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av kombinationspreparat. För att göra detta användes därför av frågeställningen ”hur 

säkert är det att använda sig av kombinationspreparat innehållande 

inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister?” 

 

För att få fram ett relevant resultat, har fyra vetenskapliga artiklar använts som alla 

bland annat studerar säkerheten av kombinationspreparat (9,16,19,21). Dessa artiklar 

har lite olika inriktningar då två av dessa (9,19) jämför säkerheten mellan 

kombinationspreparat och inhalationssteroider, en (16) jämför säkerheten mellan att 

medicinera med kombinationspreparat respektive separata inhalatorer och en artikel 

(21) studerar säkerheten av kombinationspreparat utan att jämföra med något annat.   

 

I alla artiklar utom en (9), kunde författarna dra slutsatsen att kombinationspreparat 

innehållande inhalationsteroid och långverkande beta-2-agonist var säkert att 

använda. I den artikel (9) som författarna inte helt och hållet kunde garantera en 

säkerhet av kombinationspreparat, hade en mycket allvarlig biverkan i form av 

hjärtklappning och hypokalemi hos ett barn uppkommit. Författarna förklarar att 

personen som fått denna biverkan också, strax innan hade tagit kortverkande beta-2-

agonister hela 4-12 gånger per dag, men på grund av den oro som finns runt 

långverkande beta-2-agonister och som också beskrivs i studien, kan författarna inte 

helt utesluta att biverkan uppkommit på grund utav användandet av 

kombinationspreparatet. Utöver den allvarliga biverkan i form av hjärtklappning och 

hypokalemi, uppkom i de övriga studierna endast milda till måttliga biverkningar 

(16,19,21).   

 

För att gå tillbaka till de rapporter som framkommit angående salmeterol och 

faktorer som ökar risken för en onormalt ökad känslighet i luftvägarna (8), var detta 

inget som sågs i de studier som använts för att studera säkerheten i detta arbete. 

Dock tog inte heller någon av studierna upp den ökande risken för ökad känslighet i 

luftvägarna som någon undersökningsfaktor, vilket kan vara en anledning till att 

detta ämne aldrig kom på tal i dessa studier. 

 

4.3 Följsamhet  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av kombinationspreparat, 

där fördelen är möjlighet till ökad följsamhet av medicineringen då det är lättare att 

hålla reda på en inhalator, samt att genom ett kombinationspreparat är det enkelt att 

säkerhetsställa att långverkande beta-2-agonister alltid används tillsammans med 

inhalationssteroider. En nackdel med kombinationspreparat är att det är svårare att 
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individualisera behandlingen då alla inte behöver långverkande beta-2-agonister året 

runt (2,24).  

 

Vid behandling av astma har det visat sig att följsamhet har stor betydelse, då det 

visat sig att följsamhet av medicineringen kan minska antalet försämringar av 

astman. Brist på följsamhet leder däremot till sämre kontroll av astman samt högre 

sjukvårdsutgifter. Studier har också visat på att om en total astmakontroll vill 

uppnås, krävs det en följsamhet av medicineringen på upp mot 80 % (10-12).  

 

När det gäller följsamhet av astmabehandling, sägs det idag att 

kombinationspreparat bör ge en bättre följsamhet av medicineringen än inhalation 

av de olika preparaten i separata behållare. En förklaring till ökad följsamhet vid 

användandet av kombinationspreparat skulle kunna vara att de är lättare att hålla 

ordningen på då endast en inhalator används istället för två, vilket också gör det 

lättare att följa medicineringen (2,16).  

 

För att studera detta närmare, användes frågeställningen ” hur ser följsamheten ut av 

kombinationspreparat jämfört med två separata inhalatorer?” och för att få svar på 

detta, användes tre vetenskapliga artiklar (12,22,23) som tar upp just detta ämne. Två 

av artiklarna(12,22) tar endast upp följsamhet vid medicinering av 

kombinationspreparat medan den tredje (23) även tar upp vilken effekt följsamheten 

har på astmabehandlingen.  

 

Såsom tidigare nämnts i introduktionen, använder engelskan olika begrepp för det 

som på svenska kallas följsamhet. Dessa är väldigt viktiga att kunna skilja på i den 

vetenskapliga forskningen, då de har olika betydelser och kan användes på olika sätt 

när följsamheten av en behandling ska mätas (13). 

 

Dock anser jag inte att dess olika betydelser är relevanta för mitt arbete, där jag 

endast vill studera om kombinationspreparat ger en bättre följsamhet och jag har 

därför endast använt mig av det svenska ordet följsamhet.  

 

I de två artiklarna där författarna studerade och jämförde graden av följsamhet 

mellan kombinationspreparat och separata inhalatorer, kom författarna i båda fram 

till att kombinationspreparat gav ett bättre statistiskt signifikant resultat på 

följsamheten (12,22). 
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Även den tredje visade på att kombinationspreparat hade högre följsamhet än 

separata inhalatorer, men då den även studerade hur följsamheten påverkar 

astmamedicinen, så visade resultatet av denna studie även att fler försämringar av 

astman skedde i gruppen som använde sig av separata inhalatorer, vilket jag anser är 

ytterligare ett bevis på vikten av följsamhet vid astmabehandling (23). 

 

Något viktigt att poängtera vid resultaten av de olika studier som använts i detta 

arbete, är att 6 av de artiklar som studerade effektivitet och säkerhet, var sponsrade 

av läkemedelsföretag. Detta kan påverkat resultaten samtidigt som det också ofta är 

viktigt för att driva forskningen framåt. 

 

En annan sak som jag också stött på under arbetets gång är att det råder en skillnad 

mellan olika långverkande beta-2-agonister, där vissa substanser anses vara mer 

effektiva än andra. Detta är inget jag gått in på i min studie, men något jag anser 

skulle vara intressant för vidare forskning.   

 

4.4 Slutsats 

I resultatet av denna litteraturstudie, har det använts vetenskapliga artiklar för att 

titta närmare på effektiviteten, säkerheten och följsamheten av 

kombinationspreparat innehållande en inhalationssteroid och en långverkande beta-

2-agonist vid behandling av astma. Alla artiklar som använts i resultatdelen är 

originalartiklar och vid studerande av effektivitet och säkerhet, har studier på både 

barn och vuxna använts. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att kombinationspreparat är effektiva, säkra 

och leder till en bra följsamhet vid behandling av astma. Dock är detta ett litet arbete 

och jag anser att mer information behövs för att säkerställa kombinationspreparatets 

roll i behandlingen av astma. En styrka med arbetets resultat är att många av 

artiklarna kunde visa på statistiskt signifikanta värden, vilket leder till större 

trovärdighet. En svaghet med arbetet är att vissa artiklar innehåller få personer och 

kort studietid, vilket istället leder till mindre trovärdighet.  

 

 

5. Tack 

Tack till min handledare Sofia Matsson för snabb respons och positiv kritik som har 

lett mitt arbete i rätt riktning. Tack också till Magdalena Pettersson för hjälpen att ta 
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fram intressant information angående förskrivning av kombinationspreparat. 

Slutligen vill jag också tacka min familj för allt stöd under uppsatsen, men också 

under hela min studietid. 
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