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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att analysera och kartlägga utköp och följsamhet av läkemedel för 

astma (ATC-kod R03) under en femårsperiod mellan 2000-2004 hos personer som är i åldern 

30-39 år.  

Avidentifierade individdata för 259 personer hämtades från Jämtlandsstudien som sedan 

många år är en databas över olika läkemedelsutköp i Jämtland. Databasen innehåller 

information som löpnummer, patientnummer, kön, ålder, utköpsdatum, ATC-kod, 

läkemedelsnamn och styrka, mängd läkemedel/förpackning, samt läkarkod. Från dessa data 

skapades patientprofiler genom att den totala behandlingstiden räknades ut för varje utköp, 

förutsatt att patienterna använde 1 DDD läkemedel/dygn. Från patientprofilerna kunde även 

följsamhet i procent räknas ut. Acceptabel följsamhet angavs som att uthämtade läkemedel 

täckte 80-120 % av behandlingstiden. Eftersom Steroider och Kombinationspreparat är 

underhållsmedel analyserades dessa grupper hos patienter med mer än 5 utköp noggrant för 

att få fram varje patients följsamhet.  

Av 259 patienter hade 82 stycken mer än 5 utköp under kartläggningsperioden och anses 

därmed ha ett behov av regelbunden underhållsbehandling. Trots detta var 

underanvändningen så hög som 82 % (67 patienter) och 6 % (5 patienter) var överanvändare. 

Endast 27 % av patienterna hade mer än 5 utköp av astmaläkemedel på 5 år och endast 10 av 

259 patienter (4 %) hade en regelbunden och acceptabel uttagsföljsamhet till steroider och 

kombinationspreparat under perioden. 

I hela studien ingick 141 kvinnor och 118 män. Ingen skillnad i följsamhet upptäcktes mellan 

könen.  

Resultaten tyder på att läkemedel mot astma används mycket sporadiskt av patienterna och att 

oföljsamheten därmed blir stor. 

Det kan finnas många orsaker till detta. Några exempel är bristfällig information vid möte 

med vårdpersonal, påverkan av vänner, rädsla för biverkningar av steroider. En slutsats av 

undersökningen är därför att det verkar finnas ett stort behov av tydlig information till 

patienterna om vikten av regelbunden underhållsbehandling av astma. Genom bättre 

följsamhet kan antalet astmaattacker minskas samtidigt som patienterna får en förbättrad 

lungfunktion.  
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INLEDNING 

Många studier i världen visar en bristfällig följsamhet till läkemedelsordinationer, och då 

främst vid långtidsmedicinering. (4) Detta är ett allvarligt problem som kan leda till ökad 

sjuklighet och ökade sjukvårdskostnader. (5) 

Graden av följsamhet, på engelska ”compliance” definieras som ”den utsträckning till vilken 

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

med givna medicinska eller hälsofrämjande råd” (6). Ordet compliance har innebörden av ”att 

lyda” det är läkaren som vet bäst och patienten ska göra som doktorn säger. Därför används 

numera på engelska hellre termen adherence ”ansluta sig till” eller ”ha förtroende till” (6).  

 

Följsamheten uttrycks som den andel i procent av patienterna som använder sina läkemedel 

enligt ordination och anses i denna studie tillfredsställande om den är 80-120 %. 

”Concordance” som inte är synonymt med följsamhet, är beteckningen för en samsyn mellan 

läkarens syn på sjukdomen och avsikter med behandlingen och patientens syn på sin sjukdom 

och dess behandling. Patienten ställs i centrum för att få förståelse för dennes tankar, känslor 

och förväntningar lika väl som symtom. Denna samsyn leder till god följsamhet och därmed 

minskad risk för komplikationer av sjukdom. (10) 

 

Tidigare studier 

Tidigare studier som gjorts, för att bedöma följsamheten av läkemedelsordinationer i Sverige 

genom att studera läkemedelsuttag på itererade recept har visat att läkemedel vid obstruktiv 

lungsjukdom (R03) var en av läkemedelsgrupperna med lägsta följsamhet. (2)  

I en svensk studie rapporterades att följsamheten var under 40 % för astmaläkemedel. (13) 

I en studie från 2005 om utköp samt följsamhet av läkemedel vid obstruktiv lungsjukdom hos 

äldre patienter framgår att utköp ökar med stigande ålder. Hos patienter mellan 70-80 år var 

försäljningen av dessa läkemedel 2-20 gånger högre än i åldersgruppen 45-49 år och detta 

banar väg för vidare forskning inom området. (3)  

 

Sjukdomen astma 

I Sverige har 8 av 100 personer någon form av den obstruktiva lungsjukdomen astma. (1) 

Astma är en kroniskt inflammatorisk luftvägssjukdom som drabbar de nedre luftvägarna 

vilket gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras samt gör luftrören överkänsliga 

för olika typer av retningar. 
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Den bakomliggande orsaken till astma är en inflammation i luftrören som gör att slemhinnan i 

luftrören svullnar vid kontakt med retande ämnen som t.ex. pollen, pälsdjur, kall luft, rök, 

damm och parfymer. Luftrören dras samman, det blir trängre och de typiska symtomen 

uppstår som t.ex. andnöd, hosta, pip i bröstet och slembildning. 

För att förebygga en försämring är det viktigt att behandla regelbundet med 

inflammationshämmande läkemedel. (1) 

Som standardbehandling vid astma ges inhalationsmedel. (7) 

Oftast debuterar astma i barndomen, men det kan starta i alla åldrar.  

Diagnostisering av astma består av dels patientens beskrivning av besvären och vad som 

utlöser dem, sen görs en vanlig fysisk undersökning. För att vara säker på att rätt diagnos 

ställs kan man även göra en mängd olika mätningar, som t.ex. Spirometriundersökning som 

visar lungornas funktion eller ta hjälp av en PEF-mätare (PEF är en förkortning för Peak 

Expiratory Flow) som under en tvåveckorsperiod mäter maximalt luftflöde under utandning 

och där låga värden kan vara tecken på astma. (1) 

Astman kan delas in i två olika typer 

- Allergisk astma, som är vanligast hos barn och som utlöses av allergener som pollen, 

pälsdjur eller kvalster.  

- Icke allergisk astma, som kan utlösas av luftvägsinfektioner, ansträngning, kall luft, 

tobaksrök, parfymer samt vissa läkemedel som t.ex. hjärt- och blodtrycksmediciner 

och värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra. (1) 

 

Behandling av astma 

Astmabehandling består dels av en icke farmakologisk del som t.ex. regelbunden motion, 

undvika exponering för tobaksrök, se över arbetsmiljön för att minska exponering för allergen 

och irritanter, och även göra sig av med eventuella pälsbärande djur eftersom de är 

allergiframkallande. 

Den farmakologiska delen av behandlingen består av vissa fastställda behandlingsmål som: 

• Symtomfrihet 

• Ingen begränsning av dagliga aktiviteter 

• Normal lungfunktion 

• Inga akutbesök 

• Fullgod livskvalitet 

• Inga allvarliga medicinbiverkningar  



En förutsättning för att uppnå dessa behandlingsmål är att varje patient har kunskap om vad 

som utlöser astmaanfall, effekter av läkemedlen och kunskap om hur behandlingen bör ändras 

utifrån astmans svårighetsgrad. (7) 

Eftersom astmasjukdomens svårighetsgrad kommer att variera för de flesta kan en individuell 

behandlingsplan som utformats tillsammans med läkare vara till stor hjälp, där det framgår 

hur medicineringen bör ändras t.ex. vid akuta svåra besvär, vid luftvägsinfektioner, under 

pollensäsong och under perioder då man inte har några symtom. (1) 

Det är lika viktigt att trappa ner behandlingen när astman är stabil, som att trappa upp vid 

förvärring. (7) 

 
Olika typer av läkemedel vid daglig astmabehandling 

Tabell 1. ATC-kod och läkemedelsgrupp (11, 12) 
ATC-kod  Läkemedelsgrupp 
R03 Medel vid obstruktiv luftvägssjukdom 
R03A   Adrenergika, inhalationer. 
R03A C Selektiva beta-2-stimulerande medel 
R03A K Adrenergika och övriga medel vid obstruktiv luftvägssjukdomar 
R03B Övriga medel vid obstruktivluftvägssjukdomar, inhalationer 
R03B A Glukokortikoider 
R03B B Antikolinergika 
S01G X01 Antiallergika, exkl. kortikosteroider 
R03C Adrenergika för systemiskt bruk 
R03C A Alfa och betastimulerande medel 
R03C C Selektiv beta-2-stimulerande medel 
R03D Övriga systemiska medel för obstruktiva luftvägssjukdomar 
R03D A Xantinderivat 
R03D C Leukotrienreceptorantagonister 
 
 
Beta-2-stimulerande medel (Adrenergika) (11, 12) 

Kortverkande beta-2-agonister vid behov och före ansträngning för att motverka ett 

astmaanfall. 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. Långverkande beta-2-

agonist har en insättande effekt inom några minuter som varar i genomsnitt 12 timmar efter 

engångsdos. 

Verkningsmekanism: Läkemedlet stimulerar beta-2-receptorer som finns i bronkernas glatta 

muskulatur och i glatt muskulatur i perifera kärl, beta-2-reeptorer finns även i livmodern. 

Stimulering av beta-2- receptorer leder till vidgning av bronkialmuskulaturen och ökad 
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rensning av luftrör som slem och flimmerhår utför och reducerar frisättning av spasmogena 

substanser från mastceller.  

Biverkningar: Vid måttlig användning förekommer få biverkningar. 

 

R03A C Selektiva beta-2-stimulerande medel 
Generiskt namn Handelsnamn  
Kortverkande 
salmeterol Serevent 
salubutamol Ventoline Airomir, Buventol, Salubutamol, 
terbutalin Bricanyl 
Långverkande 
formoterol Foradil, Oxis 
salmeterol Serevent 
 

Adrenergika och övriga medel vid obstruktiv luftvägssjukdomar, 

Kombinationspreparat. (11, 12) 

Kombinationsmedel dvs. olika blandningar av långverkande beta-2-agonister och 

inhalationssteroider. Som fördel med dessa ses en ökad följsamhet till ordinerad behandling 

samt en något lägre kostnad. Nackdelen med fasta kombinationer är att behandlingen kan bli 

svårare att individualisera och styra. 

 

R03A K Adrenergika och övriga medel vid obstruktiv luftvägssjukdomar 
Generiskt namn Handelsnamn  
Salbutamol Combivent 
Salmeterol Seretide 
Formoterol Symbicort 
 
 
Glukokortikoider (Steroider-Kortison) (11, 12) 

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

behandling. Antiinflammatoriska inhalationssteroider är basen i astmabehandlingen och bör 

tas kontinuerligt eftersom de reducerar astmasymtom, ger förbättrad lungfunktion, färre 

astmaanfall och minskar antalet dödsfall hos astmapatienter. Utebliven steroidbehandling kan 

på lång sikt leda till bestående luftrörsskador och försämrad lungfunktion.  

Perorala steroider rekommenderas endast vid svåra fall av astma och till patienter som inte 

klarar av inhalationsbehandling, eftersom de har mer biverkningar och sämre effekt än 

inhalationsmedel. (3) 
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Verkningsmekanism: Glukokortikoider hämmar bildningen av olika faktorer, leukotriener, 

prostaglandiner och trombocytaktiverare, som bidrar till den inflammatoriska processen. 

Biverkningar: Svampinfektion i munslemhinnan kan förekomma, genom att immunförsvaret 

dämpas, kan förhindras genom att skölja munnen. Heshet kan minskas genom dosjustering.  

R03B A Glukokortikoider 
Generiskt namn Handelsnamn  
beklometason Beclomet, Becotide, AeroBec
budesonid Pulmicort,Giona 
flutikason, Flutide 
mometason Asmanex 
 
 

Antikolinergika (11, 12) 

Verkningsmekanism: Läkemedlet blockerar acetylkolinets effekt på muskarinreceptorerna 

vilket leder till att den parasympatiska aktiviteten dämpas. Detta ger nedsatt kontraktion av 

bronkialmuskulaturen och reducerar lokal slemsekretion. 

Biverkningar: Antikolinerga biverkningar så som muntorrhet, förstoppning och urinretention.  

R03B B Antikolinergika 
Generiskt namn Handelsnamn  
ipratropiumbromid Atrovent 
tiotropium Spiriva 
 
 
Antiallergika (11, 12)  

Natriumkromoglikat vid behandling av lindrig astma hos vuxna och som tillägg till 

kortverkande beta-2-agonister före ansträngning. 

Används profylaktiskt vid ansträngningsutlöst och antigen utlöst astma. Blygsam effekt i 

jämförelse med inhalationssteroider. Effektivast vid allergisk konjunktivit. 

Verkningsmekanism: Kromonerna hämmar frisättning av histamin och andra 

inflammationsframkallande substanser från mastcellerna i lungvävnaden. 

Biverkningar: Få allvarliga biverkningar. 

S01G X01 Antiallergika, exkl. kortikosteroider 
Generiskt namn Handelsnamn  
kromoglikat Lomudal 
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Xantinderivat (11, 12) 

I dag används Xantinderivat sparsamt och ligger utanför behandlingstrappan vid astma. 

Verkningsmekanism: Huvudeffekten är vidgning av bronkialmuskulaturen, ökad rensning av 

luftrör som slem och flimmerhår utför och sammandragning av diafragman vilket leder till 

förbättrad ventilation. 

Biverkningar: Höga doser bör inte ges till gravida eftersom läkemedlet passerar lätt över till 

fostret. Smal terapeutiskt bredd. 

 

R03D A Xantinderivat 
Generiskt namn Handelsnamn  

aminofyllin Teofyllamin 
kolinteofyllinat Teovent 
teofyllin  Theo-Dur, Theofyllin  

 
Leukotrienantagonister (11, 12) 

I Sverige finns endast en Leukotrienantagonister registrerad. Vid utveckling av astma frisätts 

leukotriener. Dessa binder till särskilda leukotrienreceptorer och bronkerna drar ihop sig. 

Leukotrienantagonister har sämre effekt än steroider och sparas ofta till att andra 

behandlingsmöjligheter uttömts och kan ges som tillägg till övriga läkemedel. 

Verkningsmekanism: hämmar effekten av leukotrienerna och en förbättrad astmakontroll 

erhålls.  

Biverkningar:Vanlig är huvudvärk och buksmärtor. 

 

Generiskt namn Handelsnamn  
montelukast Singulair 
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Behandlingsstrategin kan presenteras som en trappa som kan fungera både som 

upptrappningsschema och nedtrappningsschema. Astma är en komplex sjukdom varför det 

ibland inte är möjligt att följa schemat, utan behandlingen måste anpassas individuellt. (8) 

Tabell 2. Behandlingstrappa vid astma. Från www.orebroll.se 

 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  

1. Vid sporadiska astmatiska besvär ges adrenergika i form av  
beta-2-agonister i inhalation att tas vid behov, som anfallskuperare och ev. som profylax, t.ex. 
före ansträngning. 
 
2. Om beta-2-agonister vid behov (>2-3ggr/v) inte räcker för symtomkontroll, ges tillägg av 
inhalationssteroid i låg - medelhög dos (<400 respektive 400 -800 µg/d). 
 
3. Nästa behandlingssteg blir kombinationsbehandling dvs. Långverkande beta-2-agonister 
kombinerat med inhalationssteroid. 
 
4. Om ej symtomkontroll uppnås, kan som nästa steg långverkande  
beta-2-agonister kombineras med inhalationssteroider i hög dos (>800 µg/d). 
 
5. 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 antileukotriener och ev. även komplettering med 
teofyllin peroralt i depåberedning. 
 
1-5. På alla nivåer kan steroider behöva ges i samband med försämringar. Vid lättare besvär 
kan det räcka med att dubblera dosen av inhalationssteroid. Vid svårare besvär ges peroralt 
kortison i 5-7 dagar. Dosnedtrappning är normalt inte nödvändig vid så kort behandlingstid. 
(8) 
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FRÅGESTÄLLNING/SYFTE 

Omkring 8 % av Sveriges befolkning har någon form av den obstruktiva lungsjukdomen 

astma, och sjukdomen blir allt vanligare i västvärlden, både bland barn och äldre.  

Sjukdomens allvarlighetsgrad och prevalens avspeglas till viss grad i läkemedelsutköp.  

Det finns inte någon tidigare utförd detaljerad analys och kartläggning av utköp och 

följsamhet av läkemedel mot astma i åldern 30-39.  

Syftet med studien är därför att analysera och kartlägga utköp och följsamhet i denna 

åldersgrupp under en femårsperiod (2000-2004) av läkemedel för astma (ATC-grupp R03) för 

patienter i Jämtland 30-39 år. 

 

 

 

METOD 

Individdata har tagits fram ur den så kallade Jämtlandsstudien, som sedan 1970 är ett 

databasregister över jämtlänningars utköp av olika läkemedel.  

 

Definitioner – följsamhet, underutköp, överutköp 

En patient bedömdes som följsam om läkemedelsutköpen i DDD täckte 80-120 % av 

behandlingstiden, förutsatt att patienterna använde 1 DDD läkemedel/dygn. Utköp som täckte 

mindre än 80 % betecknades underutköp och över 120 % överutköp. 

 

Denna undersökning gäller 259 patienters utköp av läkemedel med ATC kod R03 i 

åldersgruppen 30-39 år under en femårsperiod mellan 2000-2004. De två godkända 

indikationerna för denna ATC kod är astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). 

 

Källmaterialet bestod av en förteckning över alla de olika astmaläkemedlens DDD (definierad 

dygnsdos)/förp samt en Excelfil från databasregistret där följande information framgick: 

Löpnummer, patientnummer, kön, ålder, utköpsdatum, ATC-kod, läkemedelsnamn och 

styrka, mängd läkemedel/förp, samt läkarkod. Utifrån detta skulle en patientprofil skapas för 

varje individ. Exempel på en patientprofil se bilaga 1. 
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Patientprofiler 

Som förberedelse av underlaget tilldelades varje patient ett patientnummer, i detta fall blev 

det patientnummer 1-259. Därefter fördes löpnummer, patientnummer, kön och ålder över till 

patientprofilen.  

Med hjälp av källmaterialet dvs. Summering av läkemedlens DDD (definierad dygnsdos) för 

varje patient kunde en total mängd DDD räknas ut för var och en av läkemedelsgrupperna: 

Adrenergika, Antikolinergika, Kombinationspreparat, Steroider och en grupp för Övriga 

läkemedel (t.ex. Antiallergika). Denna mängd DDD antecknades på patientprofilen och då 

kunde även följsamheten för varje grupp räknas ut i procent. 

Procenten beräknades genom att dividera DDD med antal behandlingsdagar för att få fram hur 

stor del av behandlingstiden som den utköpta mängden läkemedel skulle täcka förutsatt att 

patienten konsumerar 1 DDD/dag, detta räknat med att alla månader har 30 dagar. 

Varje läkemedel antecknades i profilens vänstra kolumn och angavs med ett streck som 

motsvarade mängden DDD över de dagar patienten hade läkemedel tillgängligt, förutsatt att 

patienterna använde 1 DDD läkemedel/dygn, se bilaga 1. 

 

 

Sammanställning 

Patientprofilerna sammanställdes för olika antal utköp, för kvinnor resp. män och för olika 

läkemedelstyper. En fördjupad analys gjordes för Steroider och Kombinationspreparat för 

patienter med >5 utköp.  Resultatet redovisas nedan.  

 
 

RESULTAT 

Studien resulterade i många olika patientprofiler som även fördes över i en Excelfil för att 

vidare kunna beräknas och behandlas. Dessa är själva underlaget som använts för vidare 

kartläggning och här framgår mängd DDD, antal behandlingsdagar samt följsamhet i % för 

respektive patient och läkemedel, se bilaga 1. 
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Antal utköp under 5-årsperioden, fördelning kvinnor/män 

Data sammanställdes utifrån underlaget där figur 1 visar fördelningen av antal uttag hos 

kvinnor och män i åldersgruppen 30-39 år, som omfattade totalt 259 personer, varav 141 

kvinnor och 118 män. 

 

 
FIGUR 1. Antal läkemedelsutköp hos kvinnor och män under perioden 2000-2004 i 
åldersgruppen 30-39 år. 
 

I gruppen för ett läkemedelsutköp var 42 kvinnor och 41 män av totalt 83 stycken, se Figur 1. 

Gruppen för två utköp bestod av totalt 47 stycken och av dessa var 27 kvinnor och 20 män.   

I grupp tre är fördelningen mellan kvinnor och män lika till antal. 

Fjärde gruppen består av sju kvinnor och sex män. 

I femte gruppen finns endast fem stycken och av dessa är tre kvinnor och två män. 

Största gruppen är den med mer än fem utköp där de 54 kvinnorna är något fler i förhållande 

till de 41 männen. 
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Fördelning av läkemedelsgrupperna i förhållande till antal utköp 

Sammanställning av tabellen som visar fördelningen av de olika läkemedelsgrupperna i 

förhållande till antal utköp gav ett resultat som framgår av figur 2 nedan. 

Antal 
utköp  
2000-
2004 

Fördelning av antal utköp för de olika läkemedelsgrupperna  
Antal patienter och (%) av utköp i gruppen 

  Adrenergika Antikolinergika Kombinationer Steroider Övriga Totalt
 1 56 (67) 2 (2) 8 (10) 13(16) 4 (5) 83 
2 58 (62) 1 (1) 4 (4) 27(29) 4 (4) 94 
3 32 (66)   3 (6) 11 (23) 2 (4) 48 
4 28 (54) 3 (6) 8 (15) 13 (25)   52 

5 16 (64)   2 (8) 7 (28)   25 
>5 1220 (53) 38 (2) 294 (13) 491(22) 240 (11) 2283 

TABELL 2 Fördelning av de olika läkemedelsgrupperna i förhållande till antal utköp. 
Antikolinergika som används vid sjukdomen KOL får naturligt låga siffror i åldersgruppen 
30-39 år eftersom den oftast debuterar i 50-års åldern. 
 

• 1 utköp: Totalt 83 personer har gjort ett läkemedelsutköp som fördelade sig på 

detta sätt.56 utköp på adrenergika, 2 utköp på antikolinergika, 8 på kombinationer, 

13 utköp på steroider och övriga läkemedelsutköp var 4 stycken. 

• 2 utköp: Totalt 47 personer har gjort två läkemedelsutköp som fördelade sig på 

detta sätt.58 utköp på adrenergika, 1 utköp på antikolinergika, 4 på kombinationer, 

27 utköp på steroider och övriga läkemedelsutköp var 4 stycken.  

• 3 utköp: Totalt 16 personer har gjort tre läkemedelsutköp som fördelade sig på 

detta sätt.32 utköp på adrenergika, 0 utköp på antikolinergika, 3 på kombinationer, 

11 utköp på steroider och övriga läkemedelsutköp var 2 stycken.  

• 4 utköp: Totalt 13 personer har gjort fyra läkemedelsutköp som fördelade sig på 

detta sätt.28 utköp på adrenergika, 3 utköp på antikolinergika, 8 på kombinationer, 

13 utköp på steroider och övriga läkemedelsutköp var 0 stycken.  

• 5 utköp: Totalt 5 personer har gjort fem läkemedelsutköp som fördelade sig på 

detta sätt.16 utköp på adrenergika, 0 utköp på antikolinergika, 2 på kombinationer, 

7 utköp på steroider och övriga läkemedelsutköp var 0 stycken.  

• Mer än 5 utköp: Totalt 95 av 259 personer (37 %) har gjort mer än 5 

läkemedelsutköp som fördelade sig på detta sätt.1220 utköp på adrenergika, 38 

utköp på antikolinergika, 294 på kombinationer, 491 utköp på steroider och övriga 

läkemedelsutköp var 240 stycken.  



Figur 2 visar procenttalen från tabell 2 för respektive läkemedelsgrupp. Adrenergika 

dominerar i alla grupper av antal utköp och vid en jämförelse mellan Steroider och 

Kombinationer har Steroiderna en högre procent. 

 

 

 

 
FIGUR 2. Fördelning i % av de olika läkemedelsgrupperna. 
 
 
 
Här syns tydligt att patienterna använder sig mer av adrenergika som ska tas vid behov. 

Steroider och kombinationspreparat som är basen i underhållsmedicineringen  använder sig 

patienterna betydligt mindre av. 
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Följsamhet/oföljsamhet för åldersgruppen 30-39 år 

Bilaga 2 visar att av de ursprungliga 259 patienterna återstår 82 stycken som har Steroider och 

Kombinationspreparat i sin patientprofil, och då är särskilt intressanta i det avseendet att de 

visar ett behov av medicinering eftersom de har >5 utköp, se bilaga 2 där alla patienter 

redovisas. 

Av de 82 personerna är det endast 10 stycken (12 %) som har en acceptabel följsamhet 

eftersom dessa ligger i området mellan 80 % och 121 %. Patienter som överstiger detta är 

överanvändare. 

 

 

Följsamhet/Oföljsamhet 

Kvinnor Män 
0 – 10 % 3 0 – 10 % 5 
11 – 20 % 12 11 – 20 % 3 
21 – 30 % 9 21 – 30 % 7 
31 – 40 % 7 31 – 40 % 3 
41 – 50 % 4 41 – 50 % 3 
51 – 60 % 4 51 – 60 % 1 
61 – 70 % 3 61 – 70 % 2 
71 – 79 % 0 71 – 79 % 1 
80 – 90 % 2 80 – 90 % 3 
91 – 100 % 2 91 – 100 % 0 
101 – 110 % 0 101 – 110 % 2 
111 – 121 % 0 111 – 121 % 1 
122 – 130 % 0 122 – 130 % 0 
> 130 % 3 > 130 % 2 

TABELL 2 Följsamhet/Oföljsamhet för män och kvinnor. Acceptabel följsamhet ses i det 
skuggade området. 
 

Trots att denna grupp med mer än 5 utköp har en förmodad obstruktiv lungsjukdom och alltså 

har ett behov av regelbunden behandling är oföljsamheten så hög som 82 %. Detta betyder att 

väldigt många av patienterna är utan sina läkemedel under flera månader av 

kartläggningsperioden. (glapp månad) 

Gruppen bestod av 49 kvinnor och 33 män och det var vid jämförelse mellan dem inte någon 

större skillnad i fördelning av läkemedelsgrupperna.  
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DISKUSSION 

I studien har antagits att patienter med bara ett utköp inte har astma eller har sjukdomen i en 

mycket mild form, medan de som har mellan två och fem utköp har ett visst behov av att 

upprepa sina utköp. Astma/KOL är de enda godkända indikationerna för läkemedlen i ATC-

gruppen R03. Man kan därför anta att förskrivarna ansett att de symtom som patienterna 

presenterat tytt på astma, eftersom KOL är sällsynt i åldersgruppen 30-39 år.  

Därför har inte gruppen Antikolinergika analyserats med samma intresse som de övriga 

grupperna. Adrenergika är läkemedel som ska tas vid behov och är inte möjliga att studera när 

det gäller följsamhet om man inte vet att läkaren skrivit en fast dosering. Något sådant försök 

har inte gjorts i denna studie.  

 

Följsamhet 

Problemen med följsamhet vid astma gäller främst underhållsbehandlingen med Steroider 

eller Kombinationspreparat som ska vara en grundsten i användningen av läkemedel. I denna 

studie var det endast 10 personer (12 %) av de 82 stycken som anses ha ett behov av 

regelbunden underhållsbehandling, som hade en acceptabel följsamhet. Den låga siffran gör 

att man funderar om patienterna vet vad ordet underhållsbehandling betyder. 

 

Oföljsamhet 

Denna studies resultat visar på mycket större antal utköp av Adrenergika som egentligen bara 

ska tas vid behov, i förhållande till antal utköp av Steroider som ska tas regelbundet.  

Tidigare studier visar att oföljsamheten finns i alla åldrar och det verkar vara särskilt svårt att 

följa ordinationerna av de förebyggande inhalationssteroiderna. 

En tänkbar förklaring till detta kan vara att patienterna känner en rädsla för att använda 

steroidläkemedel innehållande kortison regelbundet. Detta är dock inte befogat eftersom 

kortison som inhaleras har effekt i luftrörens slemhinnor utan att påverka kroppen i övrigt. (1) 

Utöver detta kan det finnas flera orsaker till den höga oföljsamheten. Några exempel är 

bristfällig information vid möte med läkaren, sjuksköterskan eller farmaceuten, samt påverkan 

av vänner och massmedia.  

Otillräcklig kunskap om effekt och verkan av läkemedlen, dålig ekonomi och negativa 

erfarenheter av tidigare behandling kan också inverka. (9) 
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Begränsningar för studien 

Det är svårt att mäta följsamhet eller oföljsamhet. Alla de metoder som finns har flera brister. 

DDD (definierad dygnsdos) är idag det enda mått man kan använda om man vill jämföra 

försäljningsvolymer eller användningen av olika läkemedel med olika aktiva innehållsämnen. 

(14) 

De säkraste resultaten får man sannolikt genom att kombinera flera metoder samtidigt. 

Metoden i denna studie dvs. Att registrera receptuttag på apotek rekommenderas dock vid 

studier av större grupper, men det är viktigt att komma ihåg att en patients utköp av läkemedel 

inte behöver vara samma sak som förbrukning. Det kanske krävs kompletterande studier med 

t.ex. Enkätundersökningar till dessa astmapatienter för att ta reda på ytterligare orsaker till 

oföljsamheten.  

Vissa osäkra resultat i studien kan bero på att patienten påbörjade sin behandlingsperiod i 

slutet av kartläggningsperioden vilket ger en missvisande följsamhetsprocent. 

På några patientprofiler kunde man se en längre tids uppehåll, ett år, eller en plötsligt avslutad 

behandling. Förklaringen till detta kan vara t.ex. utflyttning från Jämtland, längre 

utlandsvistelse eller möjligen dödsfall.  

Tendens till ökning av antal utköp eller en koncentration av utköp kan på en del 

patientprofiler ses under perioder på året då fler allergener förekommer t.ex. jul, vår och 

försommar. 

 

 

 

SLUTSATS 

Denna kartläggning visar att de flesta som använder medel mot astma i den studerade 

åldersgruppen behandlar sig sporadiskt, och att det är vanligt med långa uppehåll i 

behandlingen. Det kan bero på att patienten har varit symtomfri och därför avbrutit 

underhållsbehandlingen och vid försämring återupptas medicineringen igen. Detta gör att 

patienten går miste om effekten av basläkemedlen.  

Endast 37 % av patienterna hade mer än 5 utköp av astmaläkemedel på 5 år och endast 10 av 

259 patienter (4 %) hade en regelbunden och acceptabel uttagsföljsamhet till steroider och 

kombinationspreparat under perioden. 
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Det finns därför ett stort behov av tydlig information och utbildning till patienten om vikten 

av regelbunden underhållsbehandling för att förhindra att patienterna drabbas av 

astmaattacker, sjukhusbesök och försämrad lungfunktion som i värsta fall kan leda till döden.  

Oföljsamhet leder till stora hälsoeffekter och höga kostnader.  

Detta kan undvikas med en samsyn mellan läkare, sjuksköterskor och farmaceuter och patient 

när det gäller syn på sjukdomen och avsikt med behandling.  

Varje landsting borde kunna erbjuda denna sjukdomsgrupp en egen specialiserad 

astmasjuksköterska som kan ge stöd, råd och hjälp i patientens behandling. 

Farmaceutens roll som sista led i utlämnandet av läkemedlen är viktig, i det avseendet att 

försäkra sig om att patienterna har tillräcklig kunskap om sjukdomen samt effekt och verkan 

av sina preparat. 

Apoteket kan även erbjuda hjälp med att se över medicinering så patienten kan känna sig 

trygg och säker med sina läkemedel, en så kallad läkemedelsprofil. 
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BILAGA 2  

Patienter 30-39 år med mer än 5 utköp av R03-läkemedel.    Antal DDD, täckningsgrad och glapp i % av behandlingstiden 
      Steroider Kombinationspreparat Kombinationspreparat+

Steroider 
 

Pat. 
Nr  

Ålder Kön Täckningsgrad 
% 

Glapp % Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Uttagsföljsamhet 
total % 

1 32 K 11 89 27             11 
4      32 M 51 49 19             51 
5      32 K 49 51 29             49 
9            32 K 28 72 30 7 93 39 35 65 27 35
21             30 M 3 97 47 13 87 40 16 84 41 16
22      32 K 17 83 48             17 
38      34 K 14 86 51             14 
47      34 K 26 74 5             26 
53      34 K 24 76 37             24 
55      35 M 28 72 29             28 
62      35 K 21 79 44             21 
64      34 K 10 90 15             10 
68      33 M 8 92 55             8 
74      36 K 98 2 12             98 
77             35 K 9 91 51 19 81 13 14 86 49 14
80      36 M 173 -73 0             173 
82             36 M 11 89 52 73 27 14 76 24 14 76
84      36 K 18 82 23             18 
86             36 K 3 97 50 22 78 22 15 85 44 15
92 36 M 80 20 4             80 
95 35 M 9 91 51             9 
102             36 M 43 57 31 31 69 25 63 37 20 63



Antal DDD, täckningsgrad och glapp i % av behandlingstiden 
 

      Steroider Kombinationspreparat Kombinationspreparat+
Steroider 

 

Pat. 
Nr 

Ålder Kön Täckningsgrad
% 

Glapp % Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Uttagsföljsamhet  
total % 

108           37 K 3 97 54 23 77 31 19 81 45 19
109      33 K 17 83 50             17 
112      37 M 33 67 14             33 
115      37 M 84 16 3             84 
124      38 M 103 -3 0             103 
128             37 K 6 94 56 40 60 18 25 75 45 25
129      34 M 28 72 42             28 
130 35 M       3 97 38       3 
131             38 K 22 78 20 40 60 4 33 67 18 33
134      38 M 24 76 16             24 
139             38 K 56 44 15 6 94 32 62 38 13 62
141             38 M 31 69 27 29 71 17 49 51 20 49
143      38 M 8 92 40             8 
145      38 K 6 94 55             6 
147             38 K 34 66 39 84 16 6 91 9 5 91
150             38 M 33 67 27 76 24 2 48 52 21 48
152 38 M       49 51 30       49 
154             38 M 7 93 42 25 75 27 27 73 33 27
155             38 K 14 86 20 98 2 0 31 69 16 31
156      38 M 199 -99 0             199 
158             38 K 121 -21 0 78 22 4 142 -42 0 142
161             39 K 17 83 50 66 34 9 46 54 33 32
162      38 M 17 83 49             17 
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Antal DDD, täckningsgrad och glapp i % av behandlingstiden 
 

      Steroider Kombinationspreparat Kombinationspreparat+
Steroider 

 

Pat. 
Nr 

Ålder Kön Täckningsgrad 
% 

Glapp % Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Uttagsföljsamhet  
total % 

164      39 M 27 73 27             27 
166      39 K 41 59 34             41 
169      39 K 39 61 21             39 
171             39 K 20 80 47 82 18 9 87 13 8 87
173             39 K 97 3 2 103 -3 0 133 -33 0 133
175      39 K 27 73 23             27 
177 36 K       22 78 43       22 
184             38 K 13 87 43 6 94 44 19 81 40 19
185      39 K 502 -402 0             502 
186             39 K 44 56 27 83 17 5 89 11 5 89
187      39 K 17 83 33             17 
190      39 K 43 57 32             43 
191      37 M 9 91 35             9 
192             39 K 5 95 35 67 33 6 38 62 23 38
193             40 M 9 91 35 34 66 21 37 63 24 37
195             39 K 17 83 48 51 49 3 22 78 45 22
197             40 M 13 87 44 64 36 14 63 37 19 63
198      39 M 13 87 45             13 
199      40 K 4 96 44             4 
200             40 K 57 43 26 77 23 12 121 -21 0 121
201             39 K 34 66 29 58 42 9 61 39 17 61
207             40 K 51 49 29 16 84 5 52 48 28 52
209      40 K 57 43 24             57 
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Antal DDD, täckningsgrad och glapp i % av behandlingstiden 
 

       Steroider Kombinationspreparat Kombinationspreparat+
Steroider 

 

Pat. 
Nr 

Ålder Kön Täckningsgrad 
% 

Glapp % Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Täckningsgrad 
% 

Glapp 
% 

Glapp 
mån 

Uttagsföljsamhet  
total % 

210      40 M 25 75 15             25 
212             40 M 109 -9 0 9 91 10 38 62 7 38
214             38 M 28 72 43 4 96 23 29 71 43 29
216             40 K 3 97 48 77 23 3 22 78 38 22
219      38 K 21 79 30             21 
234             41 K 16 84 36 86 14 3 60 40 17 60
236      38 K 19 81 42             19 
238             41 K 11 89 54 59 41 19 59 41 24 59
244      41 M 107 -7 0             107 
245 41 K       36 64 27       36 
246      40 K 48 52 10             48 
247 41 K       64 36 3       64 
256             42 M 17 83 50 65 35 16 66 34 20 82
257      41 K 13 87 27             13 
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