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Inledning
Läkemedelsbehandling är en betydande del av den totala vården av KOL-patienter. Med läkemedelsbehandling kan man minska symptomen, sjukdomens försämringsfaser1 och deras svårighetsgrad samt förbättra förmågan att tåla belastningen2. Läkemedelsbehandlingen ska alltid
planeras individuellt. Valet av läkemedelsbehandling påverkas av symptomens svårighetsgrad,
riskerna för försämringsfaser, associerade sjukdomar, läkemedlens biverkningar, tillgång och
pris samt KOL-patientens erfarenheter och förmåga att använda olika anordningar/apparatur
för dosering av läkemedlen.2
Läkemedel som ska inhaleras
Fördelen med läkemedel som inhaleras, det vill säga andas in är deras snabba verkan, då man
med en liten dos uppnår en hög lokal halt. Läkemedel som inhaleras har även färre biverkningar
än systemisk medicinering som verkar genom blodcirkulationen.3 Läkemedel som vidgar luftrören är β2-agonister samt medel som blockerar muskarinreceptorer (s.k. antikolinergika). Både
kort- och långverkande läkemedel används. Varaktigheten för effekten av kortverkande vidgande läkemedel är vanligen 3–6 timmar. Exempel på dessa är SABA (kortverkande β2-agonist) och SAMA (kortverkande antikolinergika). Varaktigheten för effekten av långverkande vidgande läkemedel är vanligen 12–24 timmar. Exempel på dessa är LABA (långverkande β2agonist) och LAMA (långverkande antikolinergika). Dessutom kan man använda kortison som
inhaleras.1 Man använder även kombinationspreparat, som förutom långverkande vidgande läkemedel även kan innehålla kortison2.
Läkemedel som inhaleras kan doseras med inhalatorer, som producerar aerosol (pMDI, antingen separat eller tillsammans med en förlängning), andningsaktiverad sprayinhalator (BAMDI), pulverinhalator (DPI), soft mist-inhalator (SMI) samt nebulisator4. Varje anordning har sin
egen teknik. Användning av pulverinhalator kräver att KOL-patienten har tillräcklig inandingskraft och -hastighet. Användning av inhalator, som producerar aerosol kräver ingen hög inandningshastighet, men patienten måste kunna passa in utlösningen av anordningen till början
av inandningen1. Om KOL-patienten bemästrar den korrekta inhalationstekniken, är alla inhalationsanordningar effektiva och de kan användas till att uppnå samma terapeutiska effekt, även
om doserna varierar4. Rökning kan påverka kortisonbehandlingen så att den inte verkar på önskat sätt5. Med anledning av detta är det viktigt att sluta röka i behandlingen av KOL.
De yrkesutbildade inom sjukvården ska kontrollera att KOL-patienten vet hur man använder
inhalatoranordningen på rätt sätt. Därför är det viktigt att de som deltar i handledningen vet
hurdana anordningar som finns tillgängliga. De måste även känna till hur anordningarna används på rätt sätt, handleda den insjuknade samt ha förmåga att bedöma inhalationstekniken
på rätt sätt4. Av yrkesutbildade inom hälsovården vet 40–85 procent inte hur man handleder på
rätt sätt3. Den egna kompetensen hos dem som handleder i användning av inhalatoranordningar ska säkerställas medelst utbildning6.
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Engagemang i läkemedelsbehandlingen
Underlåtenhet att engagera sig i sin egen läkemedelsbehandling är ett betydande problem i
vården av KOL7-9. Ju mer långvarig och komplicerad behandlingen är, desto sämre är engagemanget för läkemedelsbehandlingen. Engagemanget i behandlingen kan även påverkas av sättet läkemedlet doseras, eftersom människor i allmänhet engagerar sig bättre i orala läkemedel
än läkemedel som inhaleras. Engagemanget i behandlingen kan försämras om läkemedlet inte
har en omedelbar effekt på symptomen. Underlåtenhet att engagera sig i läkemedelsbehandlingen kan visas sig i form av att patienten överdoserar, underdoserar eller ändrar doseringen
eller tidtabellerna10. Personer som underlåter sig att engagera sig i behandlingen uttrycker mer
oro över KOL-sjukdomen och de är mera oroliga och misstänksamt inställda mot läkemedel för
KOL9. KOL-patientens inhalationsteknik och engagemang i behandlingen ska alltid bedömas
innan läkemedelsbehandlingen ändras4.

Rekommendationer
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).
• Brister i inhalationstekniken förekommer vanligen oberoende av typen av inhalationsanordning11, 12.
• Rätt inhalationsteknik ökar patientens känsla av kontroll och tillfredshet med inhalatorn
främjar engagemanget i läkemedelsbehandlingen13.
• I användningen av inhalator, som producerar aerosol (pMDI), ska uppmärksamhet fästas vid koordination, inandningshastigheten och/eller inandningsdjupet och på att hålla
andan efter inhalationen11, 12.
• I användningen av pulverinhalator (DPI) ska uppmärksamhet fästas vid beredningen av
dosen, utandningen före intaget av läkemedlet, att hålla andan efter inhalationen av läkemedlet11, 12, 14 samt tillräckligt inandningsflöde15.
• Dålig lungfunktion och associerade sjukdomar kan påverka inhalationstekniken15.
• Med upprepade kontroller av kritiska fel minskar risken11, med upprepad handledning
förbättras inhalationstekniken14.
• Osäkerhet i hanteringen av inhalationsanordningen kan visas sig hos patienter som är
deprimerade, har ångest eller har associerade sjukdomar16, om de är äldre eller om de
har lägre utbildningsnivå11.
• Bristen på handledning från yrkesutbildad vårdpersonal ökar antalet fel11.
• Val av en inhalationsanordning efter patientens förmåga samt handledning stöder optimal användning av inhalationsanordningen16.
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•
•

Bristfällig inhalationsteknik kan bland annat leda till sämre vårdbalans samt ökat antal
sjukhusbesök11.
Skötaren som ger handledning ska veta hur man använder inhalationsanordningarna på
rätt sätt6.

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).
• Engagemang i vården kan främjas genom att ge patienten upprepad handledning i inhalationsteknik17 samt genom att fästa uppmärksamhet vid hens livskvalitet8.
• Tillfredsheten med inhalationsanordningen och hur enkel den är att använda kan påverka engagemanget i behandlingen13.
• I genomförandet av läkemedelsbehandlingen bör man sträva efter en anordning för dispensering av läkemedlet, eftersom flera anordningar kan försämra engagemanget i läkemedelsbehandlingen18.
• Engagemanget i behandlingen kan utredas genom att fråga: glömmer patienten att ta
mediciner, har hen svårigheter med att komma ihåg medicinerna eller finns det något
annat skäl till att hen glömmer att ta medicinerna8.
• Gifta och äldre personer engagerar sig i sin läkemedelsvård sannolikt bättre19.
• Följderna av underlåtenhet att engagera sig i behandlingen leder till ökat antal sjukhusperioder och ökar dödligheten samt att livskvaliteten försämras20.
• Patienter som underlåter sig att engagera sig i behandlingen är yngre och de har lägre
utbildningsnivå och lönenivå9.
• Underlåtenheten att engagera sig i behandlingen måste identifieras och man måste
sträva efter att påverka den genom att tillämpa enklare vårdprogram, öka patientens
kunskaper om egenvård, utveckla handledningen, kommunikationen och rådgivningen
till patienten gällande engagemanget i behandlingen7.

Fördelarna med läkemedelsbehandling och eventuella biverkningar
3. Diskutera fördelarna med läkemedelsbehandlingen och eventuella biverkningar med
KOL-patienten i början av läkemedelsbehandlingen, eftersom
➢ okunskap förknippad med läkemedelsbehandlingen verkar påverka engagemanget i
läkemedelsbehandlingen (C).
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•
•

•

KOL-patientens kunskaper om egenvård främjar hens engagemang i läkemedelsbehandlingen7.
För att uppnå nyttan med läkemedelsbehandlingen ska användningen av läkemedel i
enlighet med anvisningarna säkerställas vid varje handledningstillfälle, eftersom KOLpatienten inte nödvändigtvis följer en symptomenlig läkemedelsbehandling21.
Äldre KOL-patienter kan behöva mer handledning gällande medicinens syfte och effekter22.
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Ibruktagande av rekommendationen
Vårdrekommendationen Genomförande av läkemedelsbehandling i vården av KOL-patienter
förenhetligar innehållet i handledningen gällande läkemedelsbehandling för KOL-patienter och
möjliggör handledning, som är baserad på enhetlig evidens i situationer där den yrkesutbildade
inom sjukvård möter en KOL-patient.
Syftet med vårdrekommendationen gällande läkemedelsbehandling är att bland yrkesutbildade
inom hälsovården, lärare och studerande samt KOL-patienter och deras anhöriga öka kunskapen om betydelsen av läkemedelsbehandling i vården av KOL. Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter att kunskapen tryggas med hjälp av utbildning samt att vårdledarna
och yrkesutbildade inom hälsovården, som är involverade i handledningen av KOL-patienter
förbinder sig till ibruktagande av evidensbaserad handledning gällande läkemedelsbehandling
i sina egna organisationer och arbetsenheter. Ibruktagandet av vårdrekommendationen kan
främjas i organisationen genom att ställa följande frågor:
• Hur ofta kontrollera KOL-patientens inhalationsteknik?
• Hur bedöms KOL-patienternas läkemedelsbehandling för närvarande i min enhet?
• Vilken information om läkemedelsbehandling ges till dem?
• Vad baseras innehållet i handledningen gällande läkemedelsbehandling på?
• Ger vårdrekommendationen anledning till att granska praxisen vid den egna enheten
noggrannare och behöver praxisen utvecklas?
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