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Genomförande av läkemedelsbehandling i vården av 

KOL-patienter – vårdrekommendation 
 

Rätt inhalationsteknik  

 

1. Handled KOL-patienten i rätt inhalationsteknik och kontrollera den vid varje vårdbesök, 

eftersom 

 

➢ det uppenbarligen finns brister i KOL-patienternas inhalationsteknik (B). 
  

Rätt inhalationsteknik konstaterades hos 31 procent (95 % CI 28–35 %), godtagbar hos 41 procent 
(95 % CI 36–47 %) och dålig hos 31 procent (95 % CI 27–36 %). De vanligaste problemen med 
användning av inhalatorer, som producerar aerosol, förknippades med koordination (45 %; 95 % C: 
41–49 %), inandningens hastighet och/eller djup (44 %; 95 % CI 40–47 %) samt avsaknaden av att 
hålla andan efter inhalationen (46 %; 95 % CI 42–49 %). Fel förknippade med pulverinhalator sker i 
samband med beredningen av dosen (29 %; 95 % CI 26–33 %), otillräcklig utandning innan inhalat-
ion (46 %; 95 % CI 42–50 %) samt vid bristfällig förmåga att hålla andan efter inhalation (37 %; 95 
% CI 33–40 %).1  

I den systematiska översikten¹ (n=144 studier, 54 354 undersökningspersoner, 59 584 ob-
servationer, under åren 1975–2014) utreddes de vanligaste felen, som förknippades med 
användningen av inhalationsaerosol (MDI) och pulverinhalator (DPI).  
Studiens kvalitet: Hög (9/10 JBI).  
Evidensstyrka: 3b  
Relevans för den finländska befolkningen: God.  
Kommentar: Översikten omfattade 54 astmastudier och 14 KOL-studier samt 76 studier i 
vilka undersökningspersonerna bestod av patienter ur båda patientgrupperna. Av studierna 
behandlade 81 endast vuxna patienter.  
 

Av de patienter som lider av svår KOL, använde endast sex procent inhalationsapparaturen med rätt 
teknik mer än 80 procent av gångerna. En fjärdedel (25 %) använde inhalationsapparaturen regel-
bundet, gjorde upprepade fel i hanteringen av den, även om inhalationstekniken hade kontrollerats 
vid utskrivningstillfället. Trots upprepad handledning använde mer än 30 procent inhalationsappara-
turen sällan och även då använde de den vanligen fel. De vanligaste felen var för svagt inandnings-
flöde (25 %), upprepade korta inandningar (12 %) samt utandning in i inhalationsanordningen efter 
laddning av anordningen och före inandningen (2,7 %). Dålig lungfunktion och associerade sjukdo-
mar prognostiserade dålig teknik2.  

I den prospektiva observationsstudien2 beskrevs engagemanget för läkemedelsbehandling 
för KOL-patienter, som sökt sig till sjukhusvård på grund av försämringsfasen eller annan 
sjukdom (n = 244) genom att använda en anordning ansluten till pulverinhalatorn (Diskus®), 
som spelade in (7 171 inspelningar av intag av läkemedel) ljuden förknippade med använd-
ningen av inhalatorn (INCA). Genom att analysera inspelningarna fick man information om 
tidpunkterna för inhalationerna, tiden mellan doserna samt fel förknippade med inhalations-
tekniken. Patienterna följdes upp i en månad efter utskrivningen.  
Studiens kvalitet: Hög (8/9 JBI).  
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Evidensstyrka: 4d  
Relevans för den finländska befolkningen: God.  
 

Patienter som lider av KOL eller astma gjorde kritiska fel beträffande alla undersökta inhalationsan-
ordningar (inhalatorer som producerar aerosol 12 %), pulverinhalatorer (Diskus® och HandiHaler® 
(35 %) samt Turbuhaler® (44 %)). Dålig inhalationsteknik var kopplad till högre ålder (p = 0,008), 
lägre utbildningsnivå (p = 0,001) samt bristen på anvisningar från yrkesutbildade inom sjukvården 
gällande inhalationsteknik (p < 0,001). Dålig inhalationsteknik hade samband med en större risk att 
hamna på sjukhus för vård (p = 0,001), jourbesök (p < 0,001), kortison- (p < 0,001) och antibiotika-
kurer (p < 0,001) samt dålig vårdbalans för sjukdomen. Bristen på handledning från yrkesutbildad 
sjukvårdspersonal ökade risken för kritiska fel (OR 2,28 + 0,05; p < 0,001). Patienter, vars inhalat-
ionsteknik hade kontrollerats minst en gång vid kontrollbesök, uppvisade mindre risk att göra kritiska 
fel (OR 0,70 + 0,07; p = 0,0001) beträffande användningen av alla undersökta inhalationsanord-
ningar3.  

I tvärsnittsstudien³ undersöktes hur vanliga felen i användningen av inhalationsanordningar 
var och faktorer förknippade med dessa. I studien deltog 1 664 patienter som led av KOL (52 
%) och astma (42 %) (n=2 288 observationer av inhalationsteknik). Undersökningsobjekten 
demonstrerade inhalationstekniken, som jämfördes med den anordningsspecifika kontrollis-
tan. Kritiska fel förknippade med inhalatorer, som producerar aerosol, var till exempel utlös-
ningen av läkemedelsdosen först i slutet av inandningen, avslutande av inandningen direkt 
efter utlösningen av dosen samt inandning genom näsan under och efter utlösningen av lä-
kemedelsdosen. Kritiska fel förknippade med pulverinhalatorer var till exempel fel i bered-
ningen och utlösningen av dosen, inandning genom näsan samt långsam och kraftlös inand-
ning.  
Studiens kvalitet: Hög (5/6 JBI).  
Evidensstyrka: 4b  
Relevans för den finska befolkningen: God. 
Kommentar: Av dem som deltog i studien använder 37 procent fler än en inhalationsanord-
ning, varav 82 procent var KOL-patienter. Studien omfattade även barn (> 14 år). Undersök-
ningsobjekten var erfarna användare av inhalationsanordningar.  
 

Läkarnas och KOL-patienternas bedömning av inhalationsanordningarnas driftsäkerhet var i stort 
sett enhetliga (k = 0,397). Läkaren bedömde att 17 procent av de insjuknade var helt säkra på an-
vändningen av anordningen och 41 procent var måttligt eller väldigt lite säkra eller inte alls säkra på 
användningen. Motsvarande värden för KOL-patienter var 22 och 33 procent. Osäkerhet gällande 
användning av pulverinhalatorer uttrycktes av 91 (37 %) och om användning av inhalatorer som 
producerar aerosol 86 (33 %). Läkarens motsvarande bedömning var 104 (42 %) och 112 (43 %). 
Patienternas osäkerhet gällande användningen av inhalationsanordningen var förknippade med 
sämre engagemang i behandlingen (behandlingskompliance) och sämre hälsotillstånd. De som var 
mest osäkra på hanteringen av inhalatorerna hade mer depressioner, ångest och associerade sjuk-
domar.4  

I tvärsnittsstudien4 undersöktes KOL-patienternas (n=373) teknik för inhalation av läkemedel 
både enligt bedömning av den vårdande läkaren (76 inom primärvården och 58 lungsjuk-
domsläkare) och enligt patientens egen bedömning. Läkarna bedömde på en 5-stegs Likert-
skala hur säkra de var på att KOL-patienterna använder respektive inhalationsanordning på 
rätt sätt. På en liknande skala svarade de insjuknade på frågan om hur säkra de är på att de 
använder inhalationsanordningen på rätt sätt.  
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Studiens kvalitet: Hög (5/6 JBI).  
Evidensstyrka: 4b  
Relevans för den finska befolkningen: God.  
 

I användningen av pulverinhalator förekom flest fel med laddningen av dosen, lugn utandning (ej i 
munstycket) samt att hålla andan efter inhalationen. Inhalationstekniken förbättrades betydligt efter 
det tredje kontrollbesöket jämfört med det första (5,94 och 6,82; p < 0,001). Kontrollen av sjukdomen 
förbättrades från det första till det andra besöket (53,9 % och 74,5 %; p < 0,001) och från det andra 
till det tredje besöket (74,5 % och 77 %; p < 0,001). Enligt den insjuknades egen bedömning mins-
kade förekomsten av symptom varje natt märkbart (från cirka 10 % till mindre än 5 %). Symptomen 
för dem som hade symptom under 1–2 nätter per vecka minskade från 18 procent till 13 procent 
mellan det första och det tredje besöket.5  

I den beskrivande studien5 fick patienterna som lider av astma eller KOL (n=312) och som 
använder pulverinhalatorn Turbuhaler® handledning tre gånger under tre månader. I sam-
band med handledningsbesöket bedömdes inhalationstekniken, man övade på använd-
ningen av pulverinhalator samt demonstrerades användningen av anordningen. Vid hand-
ledningsbesöken bedömdes även sjukdomens vårdbalans samt patientens uppfattning om 
inhalationstekniken, vården av sjukdomen och livskvaliteten.  
Studiens kvalitet: God (6/8 JBI).  
Evidensstyrka: 4b  
Relevans för den finländska befolkningen: God.  
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Engagemang i läkemedelsbehandlingen  
 
2. Bedöm engagemanget i läkemedelsbehandlingen och diskutera det med KOL-patienten 

vid varje vårdbesök, eftersom  

 

➢ KOL-patienter uppenbarligen har svårt att engagera sig i sin läkemedelsbehandling (B). 

 

Det fanns en tydlig koppling mellan KOL-patienternas engagemang för läkemedelsbehandlingen och 
de kliniska resultaten. För det patienter som inte engagerade sig i behandlingen ökade antalet vård-
perioder på sjukhus och dödligheten, livskvaliteten försämrades och produktiviteten minskade. Å 
andra sidan kan en bättre livskvalitet utlösa underlåtenhet att engagera sig i behandlingen. När KOL-
patienten mår bra, kan hen uppleva att hen inte behöver mediciner.1 

I den systematiska översikten¹ (n=12 studier) bedömdes de kliniska effekterna av KOL-pati-
enters underlåtenhet att engagera sig i läkemedelsbehandlingen. Den systematiska översik-
ten innehöll retrospektiva studier (n=3), i vilka uppföljningstiden varierade mellan 1–3 år, tvär-
snittsstudier (n=4), en RCT-studie (n=1), en interventionsstudie (n=1), kohortstudier (n=2) 
och en retrospektiv fall-kontrollstudie (n=1). Antalet undersökningspersoner varierade i stu-
dierna (n=24–55 076).  
Studiens kvalitet: Hög (10/10 JBI).  
Evidensstyrka: 4a  
Relevans för den finländska befolkningen: God.  
 

Av KOL-patienterna bedömde 58 procent att de är engagerade i användningen av läkemedel som 
inhaleras (MMAS-poäng 3–4), cirka hälften (51 %) hade glömt att ta inhalationsläkemedlet och 11 
procent hade svårigheter med att komma ihåg att ta läkemedlet. När måendet var bra uppgav 22 
procent att de kunde sluta ta inhalationsläkemedlet. Det dåliga måendet efter inhalering av läkemed-
let kunde påverka avslutandet av läkemedelsbehandlingen (42 % av respondenterna). Ålder, livs-
kvalitet, rökning, mängden läkemedel som inhaleras och antalet doser/dag påverkade engage-
manget för vården i betydande utsträckning (p < 0,005). Dessa faktorer förklarade 71 procent av 
variationerna i att engagera sig i behandlingen.2  

I tvärsnittsstudien² bedömdes KOL-patienternas engagemang i läkemedelsbehandling som 
inhaleras och faktorer som påverkade engagemanget i läkemedelsbehandlingen identifiera-
des. Forskningsmaterialet insamlades genom en enkätundersökning (n=250) bland polikli-
nikpatienter, som valdes ut till studien av fyra allmänläkare och en lungläkare. I studien mät-
tes engagemanget i behandlingen med MMAS-mätaren (Morisky Medication Adherence 
Scale), där poängen för dem som engagerar sig i behandlingen är 3–4 och dem som inte 
engagerar sig i vården är 0–2. Underlåtenheten att engagera sig i behandlingen utreddes 
med frågor om patienten 1) ibland glömde använda läkemedlet som inhaleras, 2) någonsin 
har svårt att komma ihåg att ta läkemedlet som inhaleras, 3) ibland avslutar användningen 
av läkemedlet som inhaleras då hen mår bra och 4) om hen ibland avslutar användningen 
av läkemedlet som inhaleras om hen mår sämre efter att ha tagit läkemedlet.  
Studiens kvalitet: God (6/9 JBI).  
Evidensstyrka: 4b  
Relevans för den finska befolkningen: God. 
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Av patienterna med svår KOL använde endast sex procent läkemedel regelbundet (> 80 % av tiden). 
De flesta använde pulverinhalatorn oregelbundet och tog överflödiga doser (≥ 3 doser/24 h) eller 
glömde bort att ta läkemedelsdosen (< 2 doser/24 h). KOL-patienterna indelades på basen av en-
gagemanget för behandlingen och inhalationstekniken upp i tre grupper: 1)ringa försök att engagera 
sig i vården (avsiktlig underlåtenhet att engagera sig i vården: 19 %) och många fel i inhalationstek-
niken (oavsiktlig underlåtenhet att engagera sig i vården: 90 %); 2) bra försök att engagera sig i 
vården (78 %) och många fel i att ta inhalationsläkemedlet (85 %), vilket ledde till dåligt engagemang 
i vården; 3) bra försök att engagera sig i vården (61 %) och mindre fel i att ta läkemedlet (13 %). 
Lungfunktionen hade en inverkan på de tekniska felen bland dem som försökte engagera sig i vår-
den.3  

I den prospektiva observationsstudien3 beskrevs engagemanget för läkemedelsbehand-
lingen genom att använda en anordning ansluten till pulverinhalatorn (Diskus®), som spelar 
in ljud förknippade med användningen av inhalatorn (INCA). Genom att analysera inspel-
ningarna fick man information om tidpunkterna för inhalationerna, tiden mellan doserna samt 
fel förknippade med inhalationstekniken. I studien deltog KOL-patienter som sökt sig till sjuk-
husvård på grund av en försämringsfase eller någon annan sjukdom (n = 244, 7 171 inspel-
ningar av läkemedelsinhalation). De följdes upp i en månad efter utskrivningen.  
Studiens kvalitet: Hög (8/9 JBI).  
Evidensstyrka: 4d  
Relevans för den finländska befolkningen: God.  

 
KOL-patientens tillfredshet med inhalationsanordningen hade betydande samband med engage-
manget i behandlingen (p < 0,001). Män (p < 0,05) samt de KOL-patienter som hade mindre regel-
bundna läkemedel (p < 0,001) var mer engagerade i sin behandling. Varken ålder eller andnödens 
svårighetsgrad hade någon inverkan. Läkemedelsbehandlingens varaktighet och hur enkla de är att 
använda hade en inverkan på tillfredsheten. En liten, men statistiskt betydande samband fanns mel-
lan ökat engagemang i behandlingen och färre försämringsfaser (p < 0,001) samt vårdperioder på 
sjukhus på grund av försämring (p < 0,001). En direkt koppling hittades mellan tillfredshet med inha-
lationsanordningen och färre antal försämringsfaser (R2 = 0,03; p < 0,001).4  

I den multinationella tvärsnittsstudien4 undersöktes KOL-patienternas tillfredshet med inha-
lationsanordningen och dess effekt på såväl engagemanget i behandlingen som hälsotill-
ståndet (n=1 443).  
Studiens kvalitet: God (6/8 JBI).  
Evidensstyrka: 4b  
Relevans för den finska befolkningen: God.  

 
KOL-patienter som använde en inhalator och hade fått bra handledning, vars användning av inha-
lationsanordning hade kontrollerats, hade märkbart högre PDC och sannolikhet att vara engagerade 
i sin behandling än de patienter som använde flera inhalationsanordningar (standardiserad OR = 
0,61; 95 % CI 0,56–0,67). Även de insjuknade som använde en inhalator, men vars inhalationsteknik 
inte hade kontrollerats, hade märkbart högre PDC (5,7 %) och större sannolikhet att engagera sig i 
sin behandling (standardiserad OR = 0,73, 95 % CI 0,65–0,82) än de som använde flera inhalation-
sanordningar.5  

I den retrospektiva tvärsnittsstudien5 jämfördes användningen av läkemedel och engage-
manget i behandlingen bland KOL-patienter, som använde flera långverkande inhalatorer 
jämfört med dem som använde en långverkande inhalator. Materialet insamlades från regis-
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tren Thomson MarketScan Commercial Database (TMCD) och MarketScan Medicare Sup-
plemental and Coordination of Benefits (COB). TMCD innehåller 25 miljoner medborgares 
uppgifter om bland annat poliklinik- och sjukhusvård samt läkemedel. Fördelningen mellan 
användare av en eller flera inhalatorer gjordes på basen av recept. I studien indelades KOL-
patienterna (n=23 494) i två grupper: användare av en eller flera inhalatorer. Under året be-
dömdes engagemanget i inhalationsbehandlingen med PDC-evidensgradsöversikt (proport-
ion of days covered). PDC-värdet för dem som engagerade sig i behandlingen fastställdes 
till 0,8 eller högre.  
Studiens kvalitet: God (6/9 JBI).  
Evidensstyrka: 4d  
Relevans för den finländska befolkningen: God.  
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Fördelarna med läkemedelsbehandling och eventuella biverk-

ningar  

3. Diskutera fördelarna med läkemedelsbehandlingen och eventuella biverkningar med 

KOL-patienten i början av läkemedelsbehandlingen, eftersom 

 

➢ okunskap förknippad med läkemedelsbehandlingen verkar påverka engagemanget i läke-

medelsbehandlingen (C).  

 
Under KOL- patientens försämringsfast kan hen ha handletts till att inleda medicinering med antibi-
otika eller kortison. Även om försämringsfasen har konstaterats inleder en del av de insjuknade pa-
tienterna inte läkemedelsbehandlingen.  En bakomliggande uppfattning kan vara att självläkning är 
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bättre för kroppen.v. Dessutom var läkemedelsbehandlingens biverkningar också ett hinder för en-
gagemanget i läkemedelsbehandlingen.1  

I den kvalitativa studien1 undersöktes hur KOL-försämringsfaserna kunde identifieras och 
behandlas hemma. Undersökningspersonerna var patienter som led av medelsvår eller svår 
KOL (n=44) och de utgjorde en del av gruppen som valdes till en andra klinisk studie. Studien 
genomfördes i form av intervjuer.  
Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  
Evidensstyrka: 3  
Relevans för den finländska befolkningen: God. 

 
Både bland KOL-patienter som vårdades polikliniskt och de som vårdades på sjukhus hade sjukdo-
mens svårighetsgrad, ångest- och depressionssymptom, en lägre bedömning av självförmågan 
(self-efficacy) samt en försämrad livskvalitet (SF-12: fysiska och psykiska delområden) ett samband 
med ett sämre engagemang it läkemedelsbehandlingen. Patienternas uppfattning av läkemedlets 
nödvändighet hade ett statistiskt betydande samband med engagemanget i läkemedelsbehand-
lingen (OR 2,46, 95 % CI 1,36–4,42).2  

I den beskrivande studien2 undersöktes sambandet mellan patienternas övertygelser gäl-
lande läkemedlen och engagemanget i läkemedelsbehandlingen. I studien deltog 402 pati-
enter, varav 196 led av astma och 206 av KOL. Övertygelser förknippade med läkemedlen 
undersöktes med BMQ-mätarens (Beliefs about Medicines-Questionnaire) delområden: all-
män överanvändning av läkemedel, allmänna biverkningar, allmän nytta, särskild nödvändig-
het samt särskilda orosmoment. KOL-sjukdomens svårighetsgrad mättes med KAT-test 
(COPD assessment test), ångest och depression med HADS-mätare och livskvaliteten med 
SF-12-mätaren.  
Studiens kvalitet: God (6/8 JBI).  
Evidensstyrka: 4d  
Relevans för den finländska befolkningen: God.  

 
Av KOL-patienterna var 58 procent inte engagerade i behandlingen. Bland dem hade de som var 
engagerade i sin vård fler orosmoment eller var mer misstänksamt inställda till KOL-läkemedlen (p 
< 0,0001). Orosmoment förknippade med läkemedelsbehandlingen var en betydande indikator på 
engagemanget i vården (OR: 0,52; 95 % CI 0,36–0,75).3  

I den amerikanska tvärsnittsstudien3 undersöktes kopplingen mellan KOL-patienternas 
(n=188) övertygelser gällande sjukdomen och läkemedelsbehandlingen och det självupp-
skattade engagemanget i läkemedelsbehandlingen.  
Studiens kvalitet: God (JBI 6/8).  
Evidensstyrka: 4b  
Relevans för den finska befolkningen: God.  
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