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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige har 8 av 100 personer någon form av obstruktiv lungsjukdom. Allvarlighetsgrad och 

prevalens av sjukdomen kan till viss del utläsas av läkemedelsutköpen. Det finns ingen 

tidigare studie gjord som detaljerat kartlägger utköp och följsamhet för patientgruppen 10 - 19 

år med sjukdomen astma. 

 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga och analysera utköp och följsamhet vid 

behandling med astmaläkemedel, ATC-kod R03, under åren 2000-2004 i Jämtlands län. 

Astma skall behandlas även under de perioder patienten är besvärsfri. För underhålls-

behandling av astma används läkemedelsgrupperna steroider och kombinationspreparat, vid 

behov används adrenergika. 

 

För att detaljerat kartlägga patienternas tillgång på läkemedel under behandlingstiden ifylldes 

patientprofiler för varje patient. Patientprofilen innehöll: läkemedelsnamn, datum för uttag 

samt definierad dygnsdos (DDD) för respektive uttag. 

Studien visar att följsamheten varierade stort inom gruppen och att dålig följsamhet är ett 

problem. Följsamheten varierade mellan 4 % - 137 % och endast 12 % hade en god 

följsamhet, definierad som uttag av medicin motsvarande 80-120 % av behandlingstiden. 

Endast 2 % var överbehandlade medan  86 % var underbehandlade. Medelvärdet på 

följsamheten bland kvinnor var 39 % och bland män 46 %, och i hela gruppen 43 %.  

 

Eftersom god följsamhet är viktig för denna grupp av patienter som annars riskerar försämring 

av sjukdomsbilden och bestående skador längre fram i livet är detta ett problem att 

uppmärksamma. Patienter, behandlande läkare/astmasköterskor och apotekspersonal bör 

ytterligare uppmärksammas på detta för att i samråd kunna hjälpa patienten till en bättre 

läkemedelsbehandling och i förlängningen en bättre livskvalitet. Man kan också anta att vissa 

samhällsekonomiska vinster kan göras genom att förbättra astmabehandlingen, då antalet 

astmarelaterade sjukhusinläggningar, långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar borde 

minska. 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
 

Patientens följsamhet, eller compliance, definieras som ”den utsträckning till vilken en 

persons beteende – avseende medicinering, diet eller förändring av livsstil- sammanfaller med 

givna medicinska eller hälsobefrämjande råd”. Termen adherence, som betyder ”ansluta sig 

till” eller ”ha förtroende till”, används också alltmera för att understryka vikten av att 

patienten är delaktig i sin egen behandling och har förtroende för läkaren.  

 

Det är vanligt att ju längre behandlingstiden är desto sämre är följsamheten. Det finns många 

faktorer som kan påverka patientens följsamhet i dennes läkemedelsbehandling: förtroende 

för vårdpersonalen, bekantas berättelser, tv/tidningar, egen kunskap/intresse, personlig 

ekonomi, inställning till behandling/läkemedel, kultur, oro för beroende/biverkningar, hur ofta 

läkemedlet ska doseras och oförmåga är några exempel.1 

 

Ordet concordance betyder samsyn och används för att beskriva att vårdgivaren och patienten 

har en gemensam syn på patientens behandling. Innebörden är att patienten ställs i centrum. 

En gemensam syn mellan läkarens avsikter med behandlingen och patientens inställning till 

sin sjukdom och dess behandling ska göra behandlingen effektivare. Tanken är att man i 

behandlingen ska ta hänsyn till patientens känslor, tankar och förväntningar lika väl som 

sjukdomssymtomen. I en diskussion ska läkare och patient tillsammans komma fram till 

vilken behandling som passar bäst utifrån patientens situation. Det samma gäller mellan 

sjuksköterska och patient och mellan farmaceut och patient. Om samsyn uppstår mellan läkare 

och patient är det troligt att även följsamheten förbättras, behandlingen får bättre effekt och 

risken för komplikationer minskar.2  

 

Tidigare studier 
Tidigare studier av itererade recept, som gjorts i Sverige, har visat att uttagsföljsamheten för 

läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom, ATC-kod R03, är väldigt låg. En studie av 

alla typer av läkemedel fann att 57 % av patienterna hade en acceptabel uttagsföljsamhet, 

definierad som 80 till 120 % av ordinerad dos, resterande patienter hade antingen under – 

eller överutköp3. Även 2005 gjordes en studie om utköp och följsamhet av läkemedel vid 
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kronisk lungsjukdom hos äldre patienter som visade att även de äldre patienterna i stor 

utsträckning hade underutköp, 58 % underutköp, 27 % var följsamma medan 15 % hade 

överutköp1 . 

 

Om Astma 

 

Astma är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling och då är det viktigt med 

regelbunden och rätt behandling. Om symtomen nonchaleras och patienten slarvar kan 

luftrören skadas permanent och ge ännu större problem längre fram i livet. 

 

Ordet astma betyder andnöd och beskrivs för första gången år 131 f. Kr av en grekisk filosof: 

”När andningen blir försvårad genom löpning, gymnastik, ansträngning eller annat arbete 

kallas detta astma.”4 

 

Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom och känsligheten för olika irritanter 

varierar. Lungfunktionen hos patienter med astma är oftast normal, utom vid astmaanfall. 

Patienter som haft astma länge kan dock utveckla en kronisk nedsättning av lungfunktionen. 

Astmapatienter har en ökad känslighet i luftvägarna vilket gör att de reagerar på små mängder 

av de ämnen som orsakar irritation. Exempel på ämnen som kan orsaka astmabesvär är rök, 

damm, starka dofter, kyla, ansträngning och vissa läkemedel (t.ex. ASA, NSAID). Många 

patienter är mer obstruktiva nattetid. Det är vanligt att patienter med astma även har allergiska 

besvär vilket gör att dessa patienter är extra känsliga för luftburna allergener såsom pollen, 

kvalster och pälsdjursallergen 5. Allergisk astma debuterar ofta i barnådern. Astma utan 

allergi debuterar ofta i vuxen ålder. Luftvägsinfektioner och förkylningar orsakade av virus är 

den vanligaste orsaken till astmaförsämring. 

 

Astma är vanligt i Sverige och räknas som en folksjukdom. Cirka 700 000 eller 8 % av 

Sveriges befolkning lider av sjukdomen och antalet ökar i Sverige liksom i världen i stort. 

Livsstilförändring och miljöfaktorer antas bidra till ökningen. I Sverige är astma vanligare i 

de norra delarna av landet än i de södra delarna. 57 % av alla astmatikerna i Sverige är 

kvinnor och 43 % är män.4, 6

Astmasymtom hos små barn kan ibland bero på att luftrören inte är färdigutvecklade och i det 

fallet kommer astman att växa bort med tiden. Barn kan också få astmasymtom i samband 
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med förkylning och kallas då infektionsutlöst astma. Denna form av astmabesvär kan börja 

uppträda hos barn under 2 år. Om ingen ärftlighet för astma, hösnuva eller eksem finns är det 

troligt att besvären försvinner när barnet blir äldre. 7 

 

Symtom 
 

Typiskt är att astmabesvären kommer oregelbundet och varierar i svårighetsgrad. Slemhinnan 

i luftrören svullnar och musklerna runt luftrören dras ihop. De små luftrören täpps igen av 

segt slem som ger inflammation, se Figur 1. Symtomen är vanligen väsande, pipande andning 

och hosta, tryck över bröstet, svårighet att andas in och ännu svårare att pressa ut luften, 

andningssvårigheterna beskrivs ofta som att försöka andas genom ett sugrör.  

 

 

    
 

Figur 1. Normalt luftrör jämfört med ett obstruktivt luftrör. Bild från www.astma.com 4

 

Ett kraftigt astmaanfall med svår andnöd kan ge oro, ångest och panik hos patienten. 

En del astmatiker har bara problem vid enstaka tillfällen även om de slarvar med 

behandlingen, medan andra kan ha problem ständigt trots noggrann medicinering. 

Vilka ämnen patienterna reagera på och även känsligheten för dessa ämnen varierar. Hos en 

och samma patient varierar också anfallens frekvens och svårighetsgrad.8 

Diagnostisering av astma görs genom en fysisk undersökning och att patienten beskriver sina 

symtom. Läkaren kan också göra olika mätningar som t.ex. spirometri för att undersöka 

lungfunktionen. PEF- mätning (Peak Expiratory Flow) under en period på 2 veckor då 

maximalt luftflöde mäts. Detta kan patienten utföra i hemmet. Om värdet vid PEF-mätningen 

är lågt kan det vara ett tecken på astma.8 
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Läkemedelsbehandling vid astma 

 

Som obstruktiv lungsjukdom räknas sjukdom som hindrar det normala luftflödet in i och ut ur 

lungorna, vid astma har man en anfallsvis obstruktion av de små luftvägarna. En förutsättning 

för bra läkemedelsterapi vid obstruktiv lungsjukdom är att man vet vilka patofysiologiska 

förändringar som orsakar besvären. Patienterna har ofta inslag av astma, kronisk bronkit och 

emfysem samtidigt. Läkemedel som används vid behandlingen, framförallt 

inhalationsläkemedel kan delas in i olika grupper, beta-2 stimulerare, steroider och 

kombinationspreparat 9  

  

Beta-2-receptoragonister/adrenergika, R03AC, finns som korttidsverkande och 

långtidsverkande substanser. Korttidsverkande används vid lättare astma, sporadisk hosta 

och/eller pip i bröstet utan nattliga besvär. De används också som profylax innan större 

ansträngning och regelbundet för att förebygga attacker. De har god effekt vid astmaanfall då 

bronkialmusklerna vidgas, mucocilära transporten ökar och risken för slemhinneödem 

minskar. De har ingen inflammationsdämpande effekt. De långtidsverkande beta-2 

stimulerarna används ofta tillsammans med inhalationssteroider för ökad effekt och 

minskning av astmasymtom.10  

Vanliga biverkningar av dessa preparat är bl.a. tremor, som ofta är dosrelaterad och 

övergående efter viss tids behandling.11 

 

Kombinationspreparaten (R03AK) som är en blandning av långtidsverkande beta-2-receptor- 

agonist och inhalationssteroid, används vid underhållsbehandling av obstruktiv lungsjukdom 

då det finns behov av mer än en bronkvidgande substans. Dessa ska tas regelbundet och ger 

en minskning av astmaanfall och en bättre lungfunktion, lämplig på patienter som inte uppnår 

adekvat kontroll över symtomen med inhalationssteroid och vid behovsmedicinering av 

kortverkande beta-2agonist, och till de patienter som redan har god symtomkontroll med 

inhalationssteroid och långverkande beta-2agonist. Kombinationspreparaten ger en bättre  

följsamhet till läkemedelsbehandlingen.5  

Kombinationspreparat ska inte användas vid ny- diagnostiserad astma eller när patienten bara 

behöver tillägg av långverkande beta-2agonist under en viss del av året.  

Nackdelar med kombinationspreparaten är att de är dyra och att behandlingen kan bli svår att 

individanpassa och styra.5 
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Steroider (R03BA) används som förstahandspreparat då behovet av beta-2stimulerande medel 

är mer än 2-3 doser per vecka. Steroider hämmar bildningen av ämnen som bidrar till 

inflammatorisk respons. Inhalationssteroider har en lokal verkan i luftvägarna och ska tas 

regelbundet för att minska frisättningen av aktiva substanser och reducera slemhinnans 

känslighet för inflammatoriska irritanter, hjälper patienten att uppnå symtomfrihet och en 

normal lungfunktion. Steroider som administreras genom inhalation ger färre biverkningar än 

systemisk administrering.  

Lokala biverkningar är svampinfektion i munhåla, heshet. Svampinfektioner kan undvikas 

genom att noga skölja munnen efter varje inhalationstillfälle. Hesheten kan undvikas/minskas 

genom att minska dosen eller byta preparat.5   

Behandlingsstrategi 
 
Den behandlingsstrategi som föreslås vid behandling av astma är att vid sporadiska astmatiska 

besvär ge adrenergika i form av beta2-receptorstimulerare i inhalation att tas vid behov. Dessa 

preprat  ges också som anfallskuperare och eventuellt som profylax, t.ex. före ansträngning. 

 

1. Om beta2-stimulerare vid behov (>2 – 3 ggr/v) inte räcker för symtomkontroll, ges 

tillägg av inhalationssteroid i låg - medelhög dos. 

  

2. Nästa behandlingssteg blir att ge tillägg av långverkande beta2-receptorstimulerare i 

inhalationsform till den medelhöga dosen inhalationssteroid. 

 

3. Om inte symtomkontroll uppnås, kan som nästa steg långverkande  

beta2-receptorstimulerare kombineras med inhalationssteroider i hög dos framför allt 

om försämring av astman förekommer ofta. 

4. De flesta patienter uppnår symtomkontroll med ovanstående medicinering. Enstaka 

svåra fall av kronisk astma kan dessutom behöva perorala steroider i underhållsdos. 

Före detta steg bör dock ett försök göras med tillägg av leukotrienreceptorantagonist 

och ev. även komplettering med teofyllin peroralt i depåberedning. 
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1 – 5. På alla nivåer kan steroider behöva ges i samband med försämring av astman. Vid 

          lättare besvär kan det räcka med att dubblera inhalationssteroiddosen. Vid svårare  

          besvär ges peroralt kortison, t.ex. Prednisolon 30-40 mg/dag under 5-7 dagar. 

          Dosnedtrappning är normalt inte nödvändigt vid så kort behandlingstid. 2 

 
 

        Perorala 
steroider 

+ 
    Långverk. inhal. 

beta-2-agonist
+ 

Långverk. inhal. 
beta-2-agonist 

+ 

Långverk. inhal. 
beta-2-agonist

+ 
  Inhal.steroid i 

låg/medelhög 
dos 

Inhal.steroid i 
medelhög dos 

Inhal.steroid i  
hög dos 

Inhal.steroid i 
hög dos 

Kortverk. inhal. beta-2-
agonist 

vid behov.  
Ev. 

natriumkromoglikat 
profylaktiskt 

Kortverk. inhal 
beta-2-agonist 

vid behov.  

Kortverk. inhal 
beta-2-agonist

vid behov.  

Kortverk. inhal 
beta-2-agonist.  

vid behov.  

Kortverk. inhal 
beta-2-agonist 

vid behov.  

1 2 3 4 5 
 

 

Figur 1 Behandlingstrappa vid astma.5  

Fakta om läkemedel vid behandling av astma,  ATC-kod RO3 
 
Kortverkande beta2 –agonist (Adrenergika) ATC-kod R03AC 
 
Huvudeffekten är en utvidgning av bronkialmusklerna som gör att mucocilära transporten 

ökar och frisättningen av substanser som ökar kärlgenomträngligheten minskas. Det gör att 

slemtransporten upp och ur luftvägarna ökar och slemhinnesvullnaden avtar. 

Kortverkande beta2-agonist innebär att man får en effekt inom några minuter och en 

maximaleffekt efter 30-60 minuter, som håller i sig 4-6 timmar. Undantaget är Berotec som 

håller i sig ca 6-8 timmar. 

Substansnamn: Salbutamol, läkemedelsnamn: Airomir, Buventol, Salbutamol, Ventoline 

Substansnamn: Terbutalin, läkemedelsnamn: Bricanyl 

Substansnamn :Fenoterol, läkemedelsnamn:Berotec2, 5 
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Långverkande beta2-agonist (Adrenergika) ATC-kod R03AC 
 
Verkningsmekanismen är samma som för kortverkande beta2-agonister men de långverkande 

används tillsammans med inhalationssteroider för att få en förstärkt effekt och för att minska 

astmasymtomen 

Långverkande beta2-agonist har en insättande effekt inom några minuter som varar i 

genomsnitt 12 timmar efter engångsdos. 

Substansnamn: Salmeterol, läkemedelsnamn Serevent 

Substansnamn: Formoterol, läkemedelsnamn: Foradil, oxis turbuhaler2, 5 

 
Tabell 1. ATC koderna för de olika grupperna i undersökningen 

 

ATC-
kod 

Läkemedelsgrupp Exempel på läkemedelsnamn 

RO3AC Adrenergika Atrovent, Ventoline, Oxis turbuhaler, 
Bricanyl 

RO3AK Kombinationspreparat Seretide,Symbicort, 
 

RO3BA Steroider Pulmicort, Flutide, Becotide, Asmanex 
 
 
Kombinationspreparat ATC-kod R03AK 
 
Kombinationspreparaten innehåller ämnen som minskar bronkobstruktionen och 

bronkreaktiviteten i minst 12 timmar 

Kombinationspreparaten är en blandning av långverkande beta2-agonist och 

inhalationssteroider. 

Substansnamn: Salbutamol och övriga medel, läkemedelsnamn:  Combivent 

Substansnamn: Salmeterol och övriga medel, läkemedelsnamn: Seretide  

Substansnamn: Formoterol och övriga medel, läkemedelsnamn: Symbicort 2, 5

 
Steroider ATC-kod R03BA 
Steroider hämmar bildningen av leukotriener, prostaglandiner och trombocytaktiverande 

faktor som bidrar till inflammatorisk respons. Histaminfrisättningen hämmas och 

ödemtendensen minskar. Bronkialsekretets trögflutenhet (viskositet) minskar Steroider som 

inhaleras har en antiinflammatorisk effekt och ger i hög grad en lokal verkan i luftvägarna.  

Steroider har ingen effekt på akuta besvär utan ska användas som en långsiktig, profylaktisk 

behandling. 
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Substansnamn: Beklometason, läkemedelsnamn: Beclomet, Becotide 

Substansnamn: Budesonid, läkemedelsnamn: Pulmicort 

Substansnamn: Flutikason, läkemedelsnamn: Flutide 

Substansnamn: Mometason, läkemedelsnamn: Asmanex2, 5 

FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 
 

I Sverige har 8 av 100 personer någon form av obstruktiv lungsjukdom, dit astma räknas. 

Allvarlighetsgrad och prevalens av sjukdomen kan till viss del utläsas av läkemedelsutköpen.  

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera utköp och därmed följsamhet vid 

behandling med astmaläkemedel (ATC-kod R03) under åren 2000-2004 för patientgruppen  

10 - 19 år i Jämtlands län. Det finns ingen tidigare studie gjord som detaljerat kartlägger utköp 

och följsamhet för dessa patienter.  
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METOD 
 
Jämtlandsstudien är en databas där alla data om patienters läkemedelsuttag har registrerats 

under mer än 30 år. Detta material har gett uppgifter om uttag av läkemedel mot astma och 

KOL (R03). Den åldersgrupp som studerats här är patienter i åldern 10 – 19 år under 

tidsperioden 2000-2004 totalt 434 patienter, varav 217 män och 217 kvinnor. Källmaterialet, 

som tillhandahållits av Lars G Nilsson, har innehållit: Patientkod, ålder, kön, ATC-kod, 

uttagsdatum, läkemedel, mängd, dosering. Denna studie har i första hand koncentrerats på 

utköp av steroider och kombinationspreparat. Hur patienternas utköp och därmed följsamhet 

såg ut i procent under tiden 2000-2004 har varit det primära i studien. På så sätt kunde också 

den tid patienten var utan medicin utläsas. 

 

För att få veta hur lång behandlingstiden varit räknades dagar från första behandlingsdag till 

den 31 december 2004. För varje patient har en patientprofil framställts. Denna har innehållt: 

läkemedelsnamn, datum, DDD (definierad dygnsdos) som fyllts i och ritats in. DDD för varje 

läkemedel fanns tillgängligt i listor. Utifrån listorna med varje läkemedelsförpacknings DDD, 

har man kunnat räkna ut hur länge den utköpta förpackningen räcker.  

 

 

Patientprofilerna gjordes genom att: 

• Varje patient fick ett löpnummer. 

• Löpnummer, patientnummer, kön och ålder ifylldes på patientprofilen. 

• Antal DDD för varje utköp av läkemedel beräknades. 

• Antalet DDD för var och en av adrenergika, antikolinergika, kombinationspreparat, 

steroider och övriga läkemedel (antiallergika) summerades och mängderna 

antecknades på patientprofilen. 

• Därefter dividerades antalet DDD med behandlingstidens längd i dagar för att få fram 

hur stor del av behandlingstiden den utköpta mängden läkemedel täcker förutsatt att 

patienten konsumerar 1 DDD per dag. Detta räknat med att alla månader har 30 dagar. 

• Varje läkemedel antecknades i patientprofilens vänstra kolumn och angavs med ett 

streck i profilen de dagar då patienten hade läkemedel tillgängligt,   

se exempel bilaga 2. 
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Patientprofilen sammanställdes i tre olika tabeller: 

 

1. Tabell 1 beskriver antalet utköp/patient, och fördelningen av utköp mellan 

kvinnor och män. 

 

2. Tabell 2 visar antal utköp per patient och läkemedelsgrupp, uppdelat efter antal 

utköp 1, 2, 3, 4 och 5 eller fler (5+). 

 

3. Eftersom endast steroider och kombinationspreparat är av intresse, fördes 

dessa data över i en tredje tabell där löpnummer, kön, ålder, följsamhet för 

kombinationspreparat och steroider, glapp % och glapp månad för dessa 

grupper, sammanlagd glapp % och glapp månad för dessa grupper infördes. 

Här finns också en kolumn för den totala följsamheten. De patienter som har 

en följsamhet på över 100 % får i denna tabell ett negativt tal i glapp %, se 

bilaga 1.   

 

Definitioner 
 
Följsamhet (compliance) hur följsam patienten var i medicineringen definierades som: 

Compliance = 100 * (Antal DDD)/(behandlingstid i dagar) förutsatt att 

patienterna intar 1 DDD/dygn.. 

Glapp %, hur stor del av behandlingstiden patienten var utan medicin definierades som:  

    Glapp % =100 – Compliance. 

Glapp månad (hur många månader patienten var utan medicin):  

Glapp månad = Glapp % * behandlingstid i månader. 

Följsamhet totalt (sammanlagda följsamheten för underhållsmedicineringen): 

                                DDD steroider + DDD kombinationspreparat/behandlingstid i dagar
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RESULTAT 
 

De patienter som endast hade gjort 1 utköp hade troligen inte astma, eftersom att astma är en 

kronisk sjukdom som kräver en livslång behandling. Vissa patienter kan ha en mild form av 

astma, som även om det krävs en regelbunden behandling, inte behöver medicineras dagligen. 

De patienter som gjort 2 – 5 uttag (det vill säga upp till 1 utköp/år) kan ha den mildare formen 

av astma. 

 

Tabell 1 Antalet utköp/patient av R03-läkemedel 2000-2004 för åldersgruppen 10-19 år i 

Jämtland.   

Utköp 1 2 3 4 5 5+ Summa
Kvinnor 61 39 18 14 13 72 217 

Män 68 29 17 10 8 85 217 
 

Patienter med mer än 5 uttag (det vill säga minst 1 utköp/år) har troligen en svårare astma som 

behöver medicineras oftare.   

 
Ur patientmaterialet har plockats ut de 86 patienter som hade mer än 5 uttag av steroider, 

kombinationspreperat eller ett sammanlagt uttag på mer än 5 av dessa två läkemedelsgrupper. 

Anledningen till att gränsen drogs vid mer än 5 uttag är att man kan anta att en patient som tar 

ut mer än 5 recept av samma läkemedel har någon form av kontinuerlig medicinering. 

Följsamheten bland dessa patienter varierade mellan 4 % och 137 %. I denna åldersgrupp var 

det 62 % (53 stycken) män och 38 % (33 stycken) kvinnor som hade någon form av 

kontinuerlig behandling, se tabell 1.  

 

Tabell 2 Antal utköp per patient av olika typer av R03-läkemedel under åren 2000-2004.   .  

Utköp Adrenergika Antikolinergika Kombinationer Steroider Övriga Totalt
1 161 0 16 80 11 268 
2 78 0 15 59 7 159 
3 45 0 7 23 3 78 
4 29 0 7 19 7 62 
5 17 0 5 13 2 37 

5+ 74 0 46 40 23 183 
Summa 404 0 96 234 63 787 
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Det finns ingen tydlig koppling mellan patientens ålder och följsamhet. 86 % (75 stycken) 

patienter hade en följsamhet på under 80 %, alltså underbehandlade. 2 % (2 stycken) patienter 

hade en följsamhet på över 120 %, alltså överbehandlade. Endast 12 % (10 stycken) av 87 

patienter hade en följsamhet på 80 – 120 % och av dessa var 8 män. Medelvärdet på 

följsamheten bland kvinnorna var 39 % och bland männen var det 46 %. Snittet på följsamheten 

i hela gruppen var 43 %.  

 

Undersökningen visar att är det vanligast att göra endast ett uttag i åldersgruppen, se tabell 1.  

Bland patienter med endast ett uttag är steroider vanligast och bland dem som gjort fler än fem 

uttag överväger kombinationspreparaten. Det är något fler män som gjort mer än fem uttag 

Uttag kvinnor och män
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Figur 2. Uttag fördelat per patient och på män och kvinnor. 

 

Uttag.efter antal 1, 2, 3, 4, 5, 5+ per patient och fördelat på kvinnor och män. Här har alla 

registrerade läkemedel räknats, även adrenergika och övriga preparat. Som framgår av 

diagrammet dominerar gruppen män i uttagsfrekvens 1 uttag och mer än 5 uttag. Det är också i 

dessa kategorier som de allra flesta uttag gjorts, se figur 2. 
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Figur 3. Uttag av olika typer av R03-läkemedel efter antal utköp per patient, fördelade på män 

och kvinnor. 

 

Utköpen fördelades efter antal utköp och läkemedelsgrupp under behandlingstiden, se Figur 3. 

Behandlingstiden är, som tidigare sagts, från första behandlingsdag till den 31 december 2004. 

Adrenergika, som används vid behov, har en stor andel av endast 1 uttag. Att antikolinergika 

inte har några uttag alls beror på att det är ett preparat som i första hand används vid sjukdomen 

KOL och det är en sjukdom som inte är aktuell i denna åldersgrupp. Kombinationspreparat  

innehåller både adrenergika och steroider (det är en relativt ny läkemedelsgrupp, men som 

skrivs ut allt oftare och skall användas som underhållsbehandling, alltså inte enbart vid 

astmaanfall). 

Det hade varit förväntat att staplarna för steroider hade liknat de för kombinationer. 

Övriga läkemedel är, i detta fall, medel mot allergi. 

Om man slår ihop alla typer av läkemedel som används vid astma får man en tydlig bild av att 

antalet patienter med endast 1 uttag är i stor majoritet. Därefter kommer de patienter som, enligt 

studien, har någon form av kontinuerlig behandling med mer än 5 uttag. Det är också ganska 

många som har 2 uttag, men sedan kommer ett hopp ner till de patienter som har 3, 4 eller 5 

uttag under behandlingstiden. 
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DISKUSSION  
Det finns inte så mycket fakta om patienterna i studien, av patientmaterialet framgår t.ex. inte 

på vilken indikation patienten har blivit ordinerad läkemedlen. Man kan heller inte se om 

patienten verkligen använder de läkemedel han/hon hämtar ut. Det kan även vara så att någon 

av patienterna eller förälder jobbar i ett annat län och att de hämtar ut läkemedel utanför det 

landsting till vilket man hör, vilket medför att dessa uttag inte redovisats i denna studie. När det 

gäller adrenergika är det möjligt att patienten ordinerats detta på grund av en svår förkylning 

med luftrörsbesvär, emfysem, bronkit eller någon annan tillfällig åkomma. Denna iakttagelse 

styrks också av antalet av endast 1 uttag adrenergika under hela 5-års-perioden är 161 stycken 

(dessa kan ha gjort uttag av andra läkemedel också). Om man räknar hur många patienter som 

under fem år gjort sammanlagt högst två uttag av adrenergika och ingenting annat blir summan 

146 patienter (34 %). Denna siffra kan jämföras med att 74 patienter tog ut mer än 5 

adrenergika under samma tid. Antalet uttag av adrenergika är sammanlagt 404 stycken av totalt 

787 uttag. Resterande 383 uttag är fördelade mellan kombinationspreperat (96 st.), steroider 

(234 st.) och övriga preparat (53 st.). Övriga preparat är i detta fall antiallergiska läkemedel. En 

risk med den metod som använts är att ju närmare slutet av 2004 patientens behandling 

påbörjas, desto högre blir följsamheten. Om t.ex. en patient gjort sitt första utköp i oktober 

2004 så vet man inte om han/hon verkligen fortsatt sin behandling.  

Det är inte ovanligt att astmatiker utvecklar allergi, och tvärt om. Därför ser man ett visst uttag 

av antiallergika bland patienterna i denna studie. 

Sammanfattningsvis kan man säga att medelvärdet för alla åldersgrupper ligger under 51 % i 

följsamhet, men man kan inte säga att det är någon viss ålder som sköter sig bättre än de övriga. 

Sammanslaget alla åldrar ser man en lite bättre följsamhet bland männen. Förväntat var att de 

yngre patienterna i denna åldersgrupp skulle ha en bättre följsamhet med tanke på att det då är 

föräldrarna som i första hand sköter barnens medicinering och läkarkontakter, se tabell 3, men 

så var inte fallet. 
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Tabell 3. Medelvärdena för uttagsföljsamhet uppdelade efter kön och ålder  
Kön (Alla)  Kön M  Kön K 
         

 
Uttagsföljs
amhet %  

 
 

Uttagsföljs
amhet %  

 
 

Uttagsföljs
amhet %  

Ålder Totalt  Ålder Totalt  Ålder Totalt 
    

10 44  10 33  10 56
11 50  11 56 11 35
12 44  12 48 12 38
13 51  13 54 13 50
14 43  14 51 14 12
15 39  15 39 16 45
16 47  16 52 17 30
17 36  17 41 18 47
18 46  18 45 19 21
19 36  19 42  

    
     
       

Totalt 39  Totalt 46  Totalt 37
 

 

Anledningen till att så få som 12 % hade en acceptabel följsamhet kan man bara spekulera 

omkring. En anledning kan vara att utflyttningen är ganska stor och i och med detta byter 

patienten landsting. Det är också vanligt i Jämtland att tillfälligt byta bostadsort för studier, och 

i åldersgruppen 10 - 19 år finns de som flyttar för gymnasiestudier. Längre utlandsresor 

förekommer också i denna grupp.   

Man kan också se en viss periodicitet i uttagsfrekvensen (vanligt med uttag vår/höst och kring 

jul) vilket kan ge anledning att misstänka allergisk astma under vår och höst. Under jul kan man 

misstänka allergi mot julblommor/känslighet för kyla och eventuellt stress. I denna åldersgrupp 

kan man också misstänka slarv med medicinering. Barn kan ha svårt att komma ihåg att ta med 

sig sina mediciner till skola/kompisar/aktiviteter och kanske även medvetet ”glömma” att de är 

sjuka för att de inte vill vara ”annorlunda”. 

I denna undersökning kommer det fram att av 10 patienter som har en följsamhet på 80 – 120 % 

är 8 män, medan endast 2 är kvinnor, vilket är anmärkningsvärt när man beaktar att det i 

Sverige är vanligare att kvinnor drabbas av astma. Antalet är dock lågt och skillnaden kan bero 

på slumpen. 
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Det förkommer också att patienter har en följsamhet på över 120 % vilket inte heller är bra. 

Anledningen till detta kan vara överanvändning eller hamstring av läkemedel. Rädslan för att 

drabbas av astmaanfall, särskilt om en patient har upplevt ett anfall med svår andnöd kan 

kanske vara en orsak till överanvändning/hamstring. Steroider delas in i låg/mellan och högdos 

vilket kan göra att de med svår astma tar högdossteroider som felaktigt kommer att tolkas som 

att de tar för mycket. 

Att en patient hamstrar läkemedel innebär inte nödvändigtvis att patienten verkligen använder 

dessa mediciner. Detta är något som varken sjukvården eller apoteket kan få kännedom om utan 

att föra en dialog med patienten.  

I patientprofilerna har det inte tagits hänsyn till om patienten fått steroider i låg/medel- eller 

högdos, se tabell 4. Astmans svårighetsgrad och prevalens avgör vilken styrka på läkemedlet 

som patienten får. Detta kan påverka utfallet av följsamheten. 

 

Tabell 4. Dygnsdoser för befintliga inhalationssteroider och inhalationssystem. Vuxna. 
  Låg dos Medelhög dos Hög dos 
Beklometason-dipropionat (Diskhaler, Diskus, 
Easyhaler) 

<400 µg 400-800 µg >800 µg 

Budesonid (Turbuhaler) <400 µg 400-800 µg >800 µg 

Fluticason-propionat (Diskhaler, Diskus) <250 µg 250-500 µg >500 µg 

Indelningen i låg, medelhög och hög dos baseras huvudsakligen på klinisk erfarenhet, ej 
optimala dos-responsstudier. Beträffande sprayer är situationen mer svårvärderad av tekniska skäl12 

 
 
I bilaga 1 framgår hur många månader varje patient varit utan  medicin under femårsperioden. 
Här ser man att en stor del av patienterna varit utan medicin i långa perioder. Detta är dock 
inget vi vet säkert eftersom att möjligheten finns att hämta ut sin medicin i ett annat län. 
 
Denna studie har i första hand undersökt i vilken utsträckning patienterna underbehandlat sin 

astma men det har också framkommit att vissa patienter gör tätare utköp än vad som behövs för 

behandling av sjukdomen. Även överanvändning och hamstring av läkemedel bör undersökas 

och åtgärdas för att förbättra följsamheten även hos dessa patienter. 
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SLUTSATS   
Vår studie visar att patienter 10-19 år behandlar sin astma mycket sporadiskt. Detta är i så fall 

ett allvarligt problem. Patienter, behandlande läkare/astmasköterskor och apotekspersonal bör 

uppmärksammas på detta för att i samråd kunna hjälpa patienten till en bättre 

läkemedelsbehandling och i förlängningen en bättre livskvalitet. Farmaceuten har en viktig roll 

när det gäller information. Det är många som tror att steroider är farligt att använda. Detta är 

dock en missuppfattning som man måste komma till rätta med genom information.  

Samhällsekonomiskt är det av största vikt att både vårdgivare och vårdtagare utbildas och 

informeras om vikten av rätt och kontinuerlig behandling av astma för att minska kostnaderna 

för astmarelaterade sjukhusinläggningar, långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. 

Många landsting har anställt astmasköterskor, och dessa har en stor och viktig uppgift i att 

utbilda patienterna om deras sjukdom. Många patienter förstår kanske inte innebörden i ordet 

underhållsbehandling. Med riktig underhållsbehandling kan man göra de sämre perioderna färre 

och mindre allvarliga. 
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BILAGOR 
Bilaga 1  
 
Pat. 
Nr  

Kön Ålder Antal DDD/% täckning av behandlingstiden 

    Steroider Steroider 
glapp % 

Steroider 
glapp 

månad 

Kombina
tioner 

Komb. 
Glapp 

% 

Komb. 
Glapp 
månad 

steroider 
+komb. 

Steroider 
+komb. 
Glapp %

Steroider 
+komb. 
Glapp 
månad 

Compliance 
totalt % 

353 K 19 3 97 49 19 81 39 21 79 40 21 
355 M 19    40 60 36    40 
359 M 18 31 69 42 36 64 38 65 35 21 65 
361 K 18 53 47 27       53 
368 M 19 6 94 24 26 74 26 31 69 24 31 
369 M 19 33 67 36 2 98 56 4 96 56 4 
373 K 19 20 80 47       20 
377 M 19 59 41 23 59 41 20 101 -1 0 101 
379 M 19 33 67 28       33 
383 M 17 23 77 45       23 
395 M 20 23 77 45 36 64 18 40 60 35 40 
402 K 20 10 90 44 17 83 25 21 79 39 21 
411 M 18    42 58 34    42 
414 K 20 17 83 50       17 
421 K 21 11 89 28 45 55 26 52 48 23 52 
424 M 21 9 91 49 44 56 27 48 52 25 48 
428 K 22 3 97 52 86 14 1 16 84 45 16 
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Pat. 
Nr  

Kön Ålder Antal DDD/% täckning av behandlingstiden 

     Steroider Steroider 
glapp % 

Steroider 
glapp 

månad 

Kombina
tioner 

Komb. 
Glapp 

% 

Komb. 
Glapp 
månad 

steroider 
+komb. 

Steroider 
+komb. 
Glapp %

Steroider 
+komb. 
Glapp 
månad 

Compliance 
totalt % 

1 M 10 6 94 52       6 
12 K 10 9 72 15 7 4 0 48 52 10 48 
23 K 10 21 79 18 115 -26 0 137 -37 32 137 
26 M 9 13 86 52 32 47 18 47 53 32 47 
28 M 10 9 87 35 25 51 13 45 55 22 45 
29 M 10 5 95 51 34 61 28 39 61 32 39 
40 K 10 8 92 49       8 
49 M 11 5 95 58 45 48 25 51 49 29 51 
52 M 11 11 88 52 76 8 4 88 12 7 88 
58 K 10 18 81 36 33 55 18 52 48 21 52 
59 M 10 5 94 52 49 49 29 57 43 25 57 
60 K 10    36 64 38    36 
61 K 11 3 96 51 31 43 13 38 62 33 38 
63 K 11 18 82 31       18 
64 M 11 25 75 44 97 3 2 122 -22 72 122 
70 M 11 7 93 55 3 76 6 10 90 53 10 
77 M 11 25 75 43       25 
79 K 11 6 94 52 38 59 30 44 56 31 44 
81 M 11    71 29 18    71 
83 M 10 16 84 48       16 
87 M 11 8 92 54       8 
90 M 11    108 -10 0    108 
108 M 11 25 75 40       25 
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Pat. 
Nr  

Kön Ålder Antal DDD/% täckning av behandlingstiden 

    Steroider Steroider 
glapp % 

Steroider 
glapp 

månad 

Kombina
tioner 

Komb. 
Glapp 

% 

Komb. 
Glapp 
månad 

steroider 
+komb. 

Steroider 
+komb. 
Glapp %

Steroider 
+komb. 
Glapp 
månad 

Compliance 
totalt % 

110 M 12 19 81 42       19 
116 M 12 11 89 32 84 5 2 96 4 114 96 
118 K 12 18 82 45       18 
120 K 11 5 95 58 34 60 32 40 60 37 40 
121 M 12 21 79 46       21 
123 K 12 5 94 52 32 42 14 38 62 36 38 
127 M 12 9 91 44 75 18 8 85 15 7 85 
129 K 12 37 63 29       37 
132 M 12 50 50 34 9 47 5 60 40 24 60 
137 K 12 11 89 54 49 43 23 60 40 24 60 
153 K 13 16 84 51 70 2 1 87 13 8 87 
155 M 12 25 75 45       25 
156 K 13 27 73 30       27 
158 M 11 14 86 51 35 52 23 50 50 29 50 
163 K 13 14 84 44 52 48 28 67 33 19 67 
166 M 13 11 89 54 79 0 0 90 10 6 90 
168 K 13 18 82 50       18 
192 K 14 12 88 30       12 
209 M 14 7 93 53 43 57 33 50 50 29 50 
212 M 14 59 41 24       59 
213 M 13 11 89 51 15 10 2 17 83 48 17 
221 M 14 11 89 50       11 
229 M 14 12 88 52 78 22 12 84 16 9 84 
237 M 12 22 78 47 10 90 36 29 71 43 29 
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Pat. 
Nr  

Kön Ålder Antal DDD/% täckning av behandlingstiden 

    Steroider Steroider 
glapp % 

Steroider 
glapp 

månad 

Kombina
tioner 

Komb. 
Glapp 

% 

Komb. 
Glapp 
månad 

steroider 
+komb. 

Steroider 
+komb. 
Glapp %

Steroider 
+komb. 
Glapp 
månad 

Compliance 
totalt % 

249 M 15 2 98 48 55 45 15 42 58 28 42 
260 M 15 41 59 25 95 5 2 48 52 22 48 
262 M 15 15 85 46 8 92 12 17 83 45 17 
263 M 15 23 77 34 39 61 37 56 44 27 56 
264 M 15 40 60 36       40 
272 K 16 40 60 23 98 2 0 80 20 8 80 
275 M 16 16 84 51 75 25 14 85 15 9 85 
280 K 16 32 68 29       32 
281 K 16 4 96 59 46 54 33 50 50 31 50 
290 M 16 19 81 48       19 
298 K 16    51 49 12    51 
299 M 15 4 96 55 26 74 42 31 69 39 31 
307 M 17 9 91 44 29 71 27 32 68 33 32 
309 M 17    71 29 17    71 
318 K 16 10 90 51       10 
320 K 17    37 63 37    37 
323 K 17    36 64 38    36 
326 K 18 31 69 41 97 3 0 41 59 35 41 
330 K 17 17 83 48       17 
331 M 18 10 90 43 40 60 24 44 56 27 44 
339 M 18 14 86 20 63 37 4 44 56 13 44 
340 M 18 32 68 40       32 
344 M 17 6 94 51 34 66 31 36 64 35 36 
 
 



Bilaga 2 En ”bra” patientprofil 
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En ”dålig” patientprofil. 
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