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Varför blir inte 
patienten bättre?

Hur ser patientens liv ut?

• allergenexponering?

• triggers på arbetet?

• bostadsmiljön?

• rökning, aktiv eller passiv?

• kondition? övervikt?



Motiverande samtal

• Respektfullt förhållningssätt istället för rent rådgivande 

• Locka fram en insikt och en motivation hos patienten

• Utvecklades från början för behandling av alkoholberoende men används nu för 
alla typer av livsstilsförändringar

• 15 minuter kan vara tillräckligt för att ge effekt



Följsamhet till behandlingen?

Flera orsaker kan finnas till dålig följsamhet:

• ekonomi – har patienten hämtat ut receptet?

• motvilja att medicinera, cortisonrädsla

• osäker på sin diagnos

• svårt att acceptera sin diagnos

• stress i vardagen – glömmer ofta

• bristande inhalationsteknik!



Viktigt med rätt 
inhalationsteknik!

• Kontrollera alltid inhalationsteknik 
innan läkemedel optimeras!

• Endast var tredje patient använder 
sin inhalator på ett korrekt sätt 
(Sanchis et al., Chest, 2016)



Det är lätt att göra fel…
• Patienter gör fel1

• Personal visar inte hur inhalatorn fungerar eller visar fel2

• Utbildning av personal och aktiv undervisning till patienterna minskar andelen fel1,3

• Bristande inhalationsteknik bidrar till att öka kostnaderna vid astma och KOL4

1Haughney J et al. Choosing inhaler devices for people with asthma: current knowledge and outstanding research needs. Respir Med. 2010 
Sep;104(9):1237-45
2Basheti IA et al. User error with Discus and Turbuhaler by asthma patients and pharmacists in Jordan and Australia. Respir Care 2011 
Dec;56(12):1916-23
3Crane MA et al. Inhaler device technique can be improved in older adults through tailored education: findings from a randomised controlled
trial. NPJ Prim Care Respir Med. 2014 Sep 4;24:14034
4Lewis A et al. The economic burden of asthma and chronic obstructive pulmonary disease and the impact of poor inhalation technique with
commonly prescribed dry powder inhalers in three European countries.  BMC Health Serv Res. 2016 Jul 12;16:251



Inhalationstekniken – två kategorier av fel

Studie från 2019 på 183 patienter (med KOL) visar att 45 % av dessa gjorde minst ett fel vid 
inhalationstillfället. Av dessa 45  % uppvisade:

• 50 % handhavandeproblem 

• 31 % bristande inhalationsteknik  

• 19 % båda delarna

“Errors in inhaler use related to devices and to inhalation technique among patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary 
health care” Annika Lindh et al  Lindh_et_al-2019-Nursing_Open (1).pdf

file:///C:/Users/18FK/Downloads/Lindh_et_al-2019-Nursing_Open%20(1).pdf


Två huvudgrupper av inhalatorer:

• Inhalatorer som producerar en aerosol:
– pMDI (pressured metered dose inhalers) 

– SMI (soft mist inhalers)

Båda genererar ett moln av partiklar som ska inhaleras långsamt.

• Inhalatorer som avger pulver DPI (dry powder inhalers):
– i multidosinhalatorer matas doserna fram en och en

– I singeldosinhalatorer laddas en ny kapsel för varje dos.

Båda måste tillföras energi för att finfördela pulvret till små, inhalerbara partiklar. Detta kräver högre 
inandningsflöden än för aerosol.



Inhalationsteknik pulverinhalator

• Pulverinhalatorer är andningsaktiverade och kräver att 
patienten andas in djupt och lagom kraftigt från början av 
inandningen. 

• Om läkemedlet finns i kapsel krävs två (2) inhalationer för 
att få ut hela dosen. 

• Används inte till patienter med dålig inandningskraft 
inklusive barn under 5 år (individuellt). 

• Pulverinhalatorer är fuktkänsliga: förvara torrt och andas 
ALDRIG ut i eller framför inhalatorn. 



Inhalationsteknik pulverinhalator

Grundinformation är lika för de olika inhalatorerna medan 
frammatande och utförande skiljer sig åt

1. Tag av skyddslocket och mata fram en dos av läkemedlet

2. Andas ut vid sidan av inhalatorn

3. Slut läpparna till munstycket

4. Inhalera så snabbt du kan – redan från start – och så länge du 
kan

5. Håll andan 5  - 10 sekunder!

6. Om fler inhalationer ordinerats - upprepa proceduren 

7. Skölj munnen om kortison inhalerats



Sprayinhalator

• Freonförbud ledde till kraftigt minskad användning på 90-talet

• Numera freonfria och utgångshastigheten hos aerosolmolnet är 
sänkt.

• Ger hög lungdeposition och god perifer spridning

• Mer miljöpåverkan än pulverinhalatorer

• Kan ges med spacer



Inhalationsteknik spray

• Suspension - skaka inhalatorn 

• Lösning – behöver ej skakas

• Båda kan skakas

• Spraya i luften (“prima”) första gången (och om 
inhalatorn inte använts på 2 veckor) 

• Aktivera dosen i början av inandningen. 

• Vid för snabb inhalation - risk att dosen fastnar i 
svalget

• Vid dåligt koordination: använd alltid spacer





Inhalationsteknik spray

1. andas ut lugnt och så fullständigt som möjligt, 

2. börja andas in och 

3. aktivera (vanligen tryck av) dosen, 

4. fortsätt med en långsam (<60 lit/min) och djup 
inandning i  4-5 sek (vuxna), 

5. håll andan i 5 - 10 sekunder eller så länge du kan. 



Att tänka  på:

• Blanda helst inte olika inhalatortyper

• Byt aldrig inhalator utan att ge patienten en demonstration av den 
nya

• Kontrollera inhalationstekniken vid återbesök, helst med patientens 
egen inhalator – dokumentera! 

• Är man osäker på patients inandningskraft så finns 
placeboinhalatorer med pipljud



Spacer –Inhalationsbehållare  
mellan munhålan och inhalatorn

• Minskar kraven på koordination

• Minskar munhåledeponeringen

• Används till barn

• Rekommenderas även för vuxna och äldre



Instruktion för 
inhalation i spacer -

barn

1. Vid användning skakas sprayen om den 
inte använts på ett tag ”spraya igång 
den”

2. Sätt masken/munstycket till/i munnen

3. Tryck en gång på dosaerosolen

4. Andas 6 andetag (8 andetag för barn 
under 18 månaders ålder)

5. Spraya en puff i taget

6. Proceduren upprepas om patienten 
fått ordination på mer än en puff. 

7. Tag bort masken vid ca 3-4 års ålder 
eller när barnet kan sluta läpparna om 
munstycket!



Instruktion för 
inhalation i spacer –
äldre barn och vuxna

1. Ett djupt långsamt andetag i munstycke 
och hålla andan i 5 - 10 sekunder.

2. Ge tydliga instruktioner till 
patient/målsman! Upprepa informationen 
och kontrollera

3. andningstekniken vid återbesök!

4. Om samma inhalationskammare används 
till flera patienter ska autoklaverbara 
sådana användas alt. använd 
engångsspacer



Hur gör man med småbarn som inte vill inhalera?



Vortex, Optichamber eller L’espace?

• Synlig utandningsventil
• Tjuter om patienten 

inhalerar för kraftigt
• Mask förskrivs separat
• EJ autoklaverbar

• Synlig utandningsventil

• Förskrivs med mask 
eller munstycke 

• Autoklaverbar

• Går inte att ”se” 
andetag lika tydligt.

• Mask förskrivs separat

• Anvisning på olika 
språk

• Autoklaverbar dock ej 
mask



Engångsspacer

Fördelar:
• Hygieniskt
• Går att återvinna

Nackdelar:
• Går inte att tidalandas i
• Dyrt



Jonny 56 år

• Insatt på Bufomix 160ug 2x2 i april -21 pga
andningsbesvär och misstänkt astma

• Uteblir från planerad uppföljning i juni och kommer 
istället till astma/KOL-mottagningen i okt-21 pga
ökade besvär



Inhalationsteknik: 

EJ godkänd!

Flera fel.

Har själv misstänkt fel på inhalatorn 

och fått den utbytt på apoteket.



Sammanfattning

• När patienten inte blir bättre – finns svaret i t.ex. triggers eller 
livsstil?

• Det kan finnas olika orsaker till att patienten inte tar sin medicin

• Felaktigt använd kan medicineringen ge ofullständig eller ingen 
effekt

• Att patienten har flera olika sorters inhalatorer ökar risk för 
felanvändning

• Individualisera – viktigt att patienten klarar av och tycker om sin 
inhalator!

• Lär ut och kontrollera sedan inhalationsteknik vid varje besök!



• http://inhalatorer.janusinfo.se/

Spacersammanställning sök på Spacer

http://inhalatorer.janusinfo.se/



